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PŘEDMLUVA.
Na sklonku roku .1913 pHjat byl ve Spojených Státech nový
zákon o cedulovém bankovnictví, který pronikne do základú
veškerého peněžnictví a úvěrnictví těchto stáHl. Reforma, k ·níz
se Spoj Státy odhodlaly, jest nejen theoreticky velmi zajímavá,
ale bude ve svSrch účincích pociťována i u nás a má tudíž i pro
nás praktický význam. Neboť souvislost našeho národního hospodáí'ství s národním has podaJstvím Spoj. Států jest již dnes mezinárodním stykem obchodním"a..finančn:ím velmi rozsáhlá a hluboká,
a dá se důvodně očekávat{ že v budoucnosti ještě poroste,. poněvadž krok vývoj e, jimž ~.~."pel"~,., n~rodn:í ··hospodáí"ství Spoj.
StáHl, je velmi rýchlý. Země oplSrvá ještě velikS'm množstvím
nezužitkovaných darúphrodních, její obyvatelstvo roste nejen
pÍ'irozenS'm pHbytkem lidí, nýbrž i pHstěhovalectvím, jež dosahuje
výše téměi- jednoho millionu ročně, její kapitál (nejen peněžní!)
roste téměí' i'adou geometrickou. Musí tedy postupem doby Unie
nabývati stále větší hospodáfské váhy v zemích staré kultury,
kde hospodáí-ský vývoj nemúže jíti tak rychle.
Osou každého hospodáfského života jej eho organisace peněžní
a úvěrová. A právě po této dúleZité stránce bylo lze vytýkati
Spojeným Státúm pí-ekvapující vady a nedostatky. Dúsledkem
byly četné krise, které však nezústaly lokálně ohraničeny, nýbrž
se pravidelně pí'enášely i k nám a ochromovaly náš 40spodáfskSr
život. (Tak jsme nebyli ušetl'eni na pL následkú krise, jež zachvá tila Spoj . Státy v 1'. 1907.) Tím větší záj em musí pro ná~
míti tedy nová úprava organisace peněžní a úvěrové ve Spojených
Státech, od níž lze očekávati, ze zažehná krise vzniklé z nedostatkú
organisace této a též, že zabezpečí Spoj. Státúm i u nás tak OV)'
hospodářský vliv, jakého dosud neměly.
ó
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Vzdáleného pozorovatele musí údivem naplňovati, že země,
v každém ohledu tak vyspělá a každé praxe tak dbalá, mohla
pl"eS nej trpči zkušenosti tak dlouho podržeti svou dosavadní
nepraktickou soustavu cedulovou. To bylo i mně podnětem pľi
studijní cestě, již jsem konal v době od záh 1912 až do července
1". 1913 po celých Spoj. Státech, abych se zahloubal do těchto
nepochopitelny'rch poměrú peněžnictví a úvěrnictví tamního. Ph
tom jsem měl pHležitost hlavně ve finančních centrech Unie,
. totiž v Novém Yorku a Chicagu, ale ovšem i v celé ostatní oblasti
Spojených StáHl prakticky poměry tamní studovati a to v bankovních závodech, na bursách Novo-yorkské i Chicagské, osobně
slyšeti mínění tamních finančních kruhú a konečně sledovati
denně ve velkých listech Novo-yorkských jednak všechny záchvěvy amerického peněžnictví a úvěrnictví, jednak šeU"ení
zvláštních vy'rború, tak zvaného ,. Glass Committee," jež se
týkalo reformy oběživa a t. zv. "Puj o Committee," jež se týkalo
ohromné koncentrace peněžní v několika málo rukou Novoyorkských bankél:"ú.
Z této studijní cesty vzešla pak práce o americkém cedulovém
bankovnictví, jak platilo za doby mé cesty, a o jeho reformě,
jak v té době byla phpravována. Během práce samé pbjat byl
zákon o cedulovém bankovnictví dne 23. prosince 1913 a bylo
tudíž přirozeno, že jsem svou práci rozšíhl i na zákon tento. To
vysvětluj e, že jest době pl'ed tímto zákonem věnována větší část
knihy, než by se bylo stalo, kdyby byl pi"edmětem studií hned
púvodně býval pouze nový zákon. Než mám za to, že tato jistá
nesouměrnost nemúže býti věcně na závadu, ježto nový zákon
pi"íliš hluboko tkví svými kOl"eny v době pl'edchozÍ, než aby mu
mohlo býti úplně porozuměno bez podrobné znalosti toho, co
pl"edcházel o.
Kromě literatury spadající do toho oboru, která jest véude,
kde jí bylo použito, citována, použil jsem též četných amerických
po většině officielních zpráv, jež mně byly se vzácnou ochotou
od pHslušných úřadú a činitelú propúj čeny. Nicméně zústalo
ještě veliké pole, kde jsem byl odkázán pouze na vlastní pozorování
a vlastní úsudek. To platí o celé práci, pbrozeně však nejvíce
o novém zákoně, o němž je dosud literatura velmi chudá. Ostatně

je literatura zabývající se peněžnictvím a úvěrnictvím ve Spoj.
Státech pl"evážně rázu praktického a nedbá hrubě přesného vymezení pojmú, charakteristických prť? americké peněžnictví.
Na tomto místě bnďtež vysloveny mé nejsrdečnější díky,
prof. Dr. Cyrilovi Horáčkovi, professoru národního hospodáJství
na pražském vysokém učení Karlo-Ferdinandově, v jehož národohospodái"ském seminál"i byla část práce pl"ednesena a pod jeho
osvědčeným vedením podrobena kritice, a prof. Dr. Karlovi
Englišovi, professoru národního hospodál"ství na vysoké škole
technické v Brně, kterému jsem povděčen za mnohou radu při
pojmovém propracování a soustavném sečlánkování této látky.

V Praze, v l.istopadu 1914.

A.
Význam bankovky v rámci oběživa Spoj. Států.
I. Všeobecné pOJmy_
Pro pochopení významu, jaký má bankovka ve Spojených
Státech severo-amerických v rámci peněžních prostředků oběžných
kovovfrch i papírových, třeba především podati pí-ehled o všech
druzích oběžních prosUedků s funkci peněžní ve Spoj. Státech
užívaných, dále o zvláštních funkcích toho kterého dn1l1 u , jakož
i o rozsahu cirkulace každého z nich.
Pro americké poměry je pl-Íznačno, že jest tam více rúzných
oběžriích prostředků s funkcí peněz, nežli tomu je u nás v Evropě.
U nás slouží peněžnímu oběhu peníze kovové, bankovky a po
pHpadě státovky. V Unii však je kromě těchto právě uvedených
m druhů peněžního oběživa jéště rada jiných druhů papírového
qběživa, jimž nelze upI,íti funkce peněz.
Zvláštní význam v rámci amerického oběživa mají ony druhy
kovových a papírových peněz, kterým propůjčil stát pečeť zákonného platidla, tak zvaný legal tender character. 1 ) Tento legal
tender character má však u různfTch druhů peněz nestejný rozsah
věcni' podle druhů plaHl a quantitativní co do obnosu. Ony druhy
peněz, které požívají věcně všeobecného a quantitativně ne1) Pl'esné vyhraněni tohoto a podobn)lch pojmú, americkému peněž
nietvI vlastnich, bylo spojeno se značnými obtížemi, ježto ani v americké,
ani v literatuře evropské, americkými peněžními poměry se zabývající,
nebylo lze nikde nalézti pojmového jich propracován!. Ba uvidíme, že
i pH jich používáni panuje mezi spisovateli dosti veliký zmatek. Zejména
rozlišováni pojmu legal tender a jiného podobného pojmu "lawful money"
(zákonné peníze) je v literatuÍ'e nestejné a nejasné. Na svém místě bude
na to ještě poukázáno.
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obmezeného legal tender characteru, jsou dle našich pojmů penězi
kuran tními. 1)
Legal ten der character je pí'edevším omezen kvantitativně
na určit)'T obnos a to dle našich pojmú u drobných mincí kovových.
Věcná omezení legal tender characteru vyskytují se pouze
u peněz papírových. Pro tato omezení jsou dúležity tyto
skupiny platú: veí'ejné dávky, cla, úroky ze státního dluhu Unie,
platy za přenechanou púdu Spoj. Stáh\ vzijemné platy mezi
Národními Bankami, soukromé platy spolkové vlády nebo oproti
spolkové vládě. Jestliže však nemá peníz platební schopnosti
v obecném obchodě, upírá se mu legal tender character i tehdy,
má-li jí pro určité platy speciální, výše uvedené, na pí'. pro cla,
. dávky atd. Uvedené speciální platy náležejí tudíž do obsahu legal
tender characteru (neboť by se jinak nepravilo, že je legal tender
character o ně omezen), ale jeho podstaty netvoH (poněvadž by
musily mít legal tender character i ony peníze, které mají jen
specielní platební schopnost); podstatu legal ten der charactel'u
tvoH tedy platy ze všeobecného obchodL1.
Ony druhy paPlrového oběživa, které mají legal tender character, bývají též zkrátka zvány ,,legal tenders".
Jin)'T právně dúležitý pojem v americké měně je tak zvaný
"lawlul money" (zákonné peníze). Dle názoru v praxi (zej ména
\' bankovních příručkách) užívaného jsou to rúzné druhy peněz,
kter)'Tch se smí užívati jako zákonných záloh u cedulových banl~
a které se musí phjímati pH směně bankovek a peněz drobných.
(Blíže a přesněji o tomto pojmu viz v pmtí kapitole.)

II. Jednotlivé druhy

peněz.

Ph popisu jednotlivých druhú peněz bude k historickému
vývoji phhlíženo, jen pokud to k jich pochopení bude nezbytně
Ueba. Jinak odkazuj e se v té pHčině k odborné literatuře. 2 )
1) Název "kurantní" přináleží i papírovým penězům s neomezeným
nuceným kursem, alespoň dle terminologie K n ap p o vy: Staatliche
Theorie des Geldes (Leipzig 1905), str. 85. a násl. obzvláště str. 91.
!) Theoretická zajímavost měnových poměni ve Spoj . Státech v.edla
již více spisovatehi ll: důkladnému zpracování této látky. Z dotyčné literatury uvésti tu dlužno zejména:

a) Kovové oběživo:
1. S volno'tI

raš hou . .

Ze zla ta legovaného v poměru 9 : 1 razí se. dollary v kusech
po 10 (eagle = orel), 20 (double eagle), 5 (half eagle) a 2Yz dollarech
(quarter eagle) a to tak, že 10dollar o hrubé váze 258 grains1 )
obsahuje 232'2 grains ryzího zlata. Zlaté dollary mají neobmezen)'T
a všeobecný legal tender character. Jsou tedy kurantní mincí
v našem smyslu.
2. hefJ volné

rašhy.

a) Jako sUíbrné mince bez volné ražby jsou ve Spoj. Státech
v oběhu pí'edevš'm stříbrné dollary (standard silver dollar).
StHbrný dollar váží 412,5 grains a obsahuje 371·25 grains ryzího
stHbra, je tedy ražen o zrnu 9/10. StHbrné dollary byly raženy
i na účet soukromníkú až do zákona z 1'. 1873. Od tohoto roku
až do r. 1878 nebyly raženy vúbec a od zákona z 1'. 1878 se razily
do r. 1905 pouze na účet státu; od tohoto roku je ražba jich vúbec
zastavena. Stalo se tak proto, poněvadž není spolková vláda
oprávněna již k nákupu sWbra,k němuž byla zmocněna zákony
z 1'. 1878 (Bland Allison Bill) a z r. 1890 (Sherman Bill), a poněvadž
zásoby stHbra z nákupú na základě těchto zákonú byly vyčerpány
zejména ražbou mincí drobných od r. 1900. 2) K ražbě nových
stHbrných dollarú bylo by Ueba nového zákonného zmocnění
k nákupu stí'íbra. (K nákupu sthbra pro ražbu drobnějších
'smbrných mincí je spolková vláda i nyní oprávněna). 5mbrné
dollary mají neobmezený legal ten der character, nebylo-li ve
Dr. P r a gel': Die' vViihrungsfrage in Vereinigten Staaten von
Nordamerika, Stuttgart 1897,
]. J. Knox: HistoryofbankingintheUnitedStates, NewYork1900,
Ad. H a sen ll: a m p: Die Geldverfassung und das Notenbankwesen der Verein. Staaten, Jena 1907.
Joh a n nes Se h e ff 1 e r: Das Geldwesell der Vel'. Staaten von
Amerika im 19. Jalu'h, vom Standpunkte des Staates, Strassburg 1908.
Obzvláště zajímavý úkol pHpadl Schefflerovi, totiž uvé~ti v soulad
americkt'! měnové poměry s Knappovou státní theorií peněz.
1) 1· gramm = 15.432 grains,
2) Srov. Mint Report z r. 1905, str. 7, 18 a 19.
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smlouvě jinak stanoveno. Jsou tedy kurantní mincí v našem
smyslu. 1) Není sice zákonem zaručena jich směnitelnost za zlaté
dollary, nicméně udržují se v pevném poměru (bez aZia) k dollarům
zlatým, ve vnitrozemí pochopitelně již proto, že mají legal tender
character, pro zahraniční obchod proto, ze taj emník pokladu je
de facto za zlaté dollary směňuje, ač k tomu dle zákona není
povinován. 2)
b) Drobněj ší sHíbrné mince (subsidiary silver
coin) razí se podle zákona z r. 1853 na účet státu v kusech %dollarových (half a dollar); lit> do1l8Tových (quarter), 1110 dollarových
(1 dime).3) Též všechny tyto jmenované mince jsou raženy o zrnu
9/10 a to tak, aby tyto drobné mince v ceně jednoho dollaru obsahovaly čistého smbra 347·22 grains. 4) Jejich hrubá váha v ceně
jednoho doll. je tedy 385·8 grains. 5) Zákonem z 14.fIII. 1900
byla ražba těchto mincí omezena na 100 millionú dollarú. Toto
omezení odstraněno v r. 1903. Nyní rozhoduje poH-eba ("needs
of the people"). SH-íbro poH-ebné k ražbě těchto drobných mincí
musí se od r. 1906 kupovati, ježto zásoby nashromážděné za
platnosti zákonú z r. 1878 a z r. 1890 byly vyčerpány r. 1905
(Treasurers Report 1905). Mincím těmto plísluší legal tender
character pouze do obnosu 10 doll., jsou tedy dle našeho názvosloví
mincí drobnou. Pokladniční Mad je povinen směňovati je za
t. zv. zákonné peníze (lawful money) v obnosech nejméně 20 doll.
a násobcích.
c) D rob n e j š í min c e z n e cl r a h Ý ch k o v II (minor
coin). Jsou to tak zvané "nicke1s". (5centové mince) a bronzové
(leentové) mince Mince prvního druhu (5 c.) jsou raženy ze
směsi: 75% mědi a 25% niklu o hrubé váze 77·16 grains. Bronzové
centy jsou raženy ze směsi: 95% mědi a 5% zinku a cínu o hrubé

1) Jako na pí'. naše stříbrné zlatníky.
2) Dle míněni Se h e f f I e r o v a (cit. dílo),str. 111. a 112. by taková
povinnost však mohla býti odvozována z pí'edpisu zákona z 14.fIII. 1900,
který ukládá tajemníku pokladu povinnost, aby udržov;ll všechny druhy
amerického oběživa v plné hodnotě (t. j. aby zabránil negativnímu ažiu).
3) lVIylně udává S che ff 1 e r str. 110. cit. díla, 1/20 dollarovou minci
(half díme) jako minci existujicí. Ražba. této mince byla zastavena zákonem
z IZ./l!. 1873.
') lVIylně S che f f lel' na str. 109. cit. dila udává 345 grains.
5) Stříbrné dollary obsahují tedy mnohem více ČIstého sHíbra.

II

váze 48 grains. Ražba se děje též na účet státu dle potřeby.
Mincím těmto přísluší legal ten der character pouze do obnosu
25 centú, jsou tedy mincí drobnou. Pokladniční Mad je povinen
směňovati je za zákonné peníze (lawful money) v obnosech nejméně 20 doll. a násobcích.
b) Papírové oběživo.

+

Druhy papírového oběživa sel'azené dle rozsahu jejich lega I
tender characteru jsou tyto:
1. Státovky: 1) (zvané greenbacks dle barvy rubu státovky,
nebo též United States notes, legal tender notes) vznikly za
občanské války v létech 1862 a 1863.
Původně vydáno jich bylo za 150,000.000 doll. a postupně hyly
rozmnoženy na 450,000.000 doll. 2 ) Během války došly tyto "greenback8"
neobyčejného znehodnocení. což se jevilo ve vysokém positivním ažiu
na zlato, kteréž dosáhlo 1. července 18643) dokonce 185%. Důsledkem
tohoto znehodnocení oběživa hylo veliké stoupnutí cen všech statků,')
které ještě bylo podporováno tím . že obchodníci mající konati platy do
ciziny, stanovili již předem velmi vysoké ceny za zboží, aby se 7~~
bezpečili proti ztrátě, vzniklé z případného stoupání ceny zlata. 5 ) Pnrozeně toto stoupání cen bylo průmyslníkům i zemědělct'lm vítáno,
a hleděli proto za každou cenu udržeti papírové oběživo v neztenčeném
r~7sahu, doufajíce, že takto vysoké ceny udrží. Ježto jejich snahy
směřovaly k udržení "nadul'elého oběživa" (inflated currency), zváni
hyli inflationisty. Získali mnoho plívrženců, takže časem dosáhli vlivu
1) Ač rozsah legal ten der characteru u státovek je věcně (ne kvantitativně) poněkud užší než u pokladničnich poukázek z r. 1890, na druhém
místě uvedených, bylo pí'ece užito daného poí'adu, poněvadž jednak ho
používají také nizné officielní příručky při statistických pí'ehledech papírového oběživa, jednak jsou pokladniční poukázky z r. 1890 určeny k vymizení 'a jsou dnes až na poměrně malý obnos z oběhu staženy.
a) Ve skutečnosti byla tato hranice téměi' dosažena 3.jI. 1864, kdy
bylo vydáno celkem státovek 449,338.90Z doll. (nejvyšší to obnos vydan)TCh greenbacks vúbec); srv. W. F .. de K ni g h t: History of the currency of the country and of the Loans of the United States from the earlie5t
period to June 30th 1900. Znd edition, ''Vashington 1900, str. 85.
3) Srv. Financial Review (New-York) z r. 1876, str. 31. a násl.
') Obsáhlá literatura o tomto všeobecném zdražení statkú udána
v H a's e n k a m p o ~i (cit. dilo), str. 31.
5) Srv. Wh i t e Hor ac e Money and Banldng Z Ed. Boston 1902,
str. 161.
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i na volbu presidenta Unie. V politickou stranu organisovali se
v roce 1868.1) Kdežto ještě, roku 1865 tajemník pokladu2) lVIc. Culloch3)
navrhl a v r, 1866 docílil vydání zákona, jenž tajemníku pokladu dovoloval, aby státovky směňoval za spolkové dlužní úpisy a tím je stahoval z oběhu, prosadily vlivy inflationistické už v roce 1868 zákon
ze 4. února, jenž další výkup státovek zakázal. V dalších létech dokonce i jistá část státovek z oběhu již vzatých opět byla vydána. Další
prů?ěh z~pasu inflationistů a jich odpůrcú byl tento: Tak zvaný IJljlatwlI B$U z r. 1874, který žádal znovu vydání státovek do obncsu
400,000.000 dollarů, nenabyl sice pro veto presidenta Granta zákonné
platnosti4), což značilo jisté stlumení snah inflationistick\Tch, ano byl
. dokonce phjat tak zvaný Resumptioll Bill ze 14.jI. 1875: který chtěl
provésti stažení papírových peněz z oběhu, což by bylo značilopoHení
inf1ationistických snah; tajemník pokladu měl totiž dle článku (section)
3. téhož zákona vydáním sprJlkcvých dlnzních úpisů opatřiti si hotovost
k výkupu státovek, jenž měl počíti dne 1. ledna 1879. Avšak vliv inflationistú byl již v té době tak mocný, že se vláda obávala zmenšiti
oběživo. K jakémusi kompromisu tedy došlo. se tím zpúsobem, že
stažení státovek bylo připuštěno za pí'edpokladu, že současně bude
rozmnožen oběh bankovek ve stejném rozsahu. Očekávan)T zvětšený
oběh bankovek nenastal a toho bylo použito ocl inflationistú k vymožení zákona z 31. května 1878, v němž prorazilo stanovisko in. flationistú. Stanoven totiž oběh státovek jednou pro vždy na obnos
346,68l.016 dollarú (t. j. stav tehdejšího jejich oběhu), což platí až
do dnes. 5)
Dnešní stav je tento:
Greenbacks se vydá.vaJí v appointech 1000, 500, 100, 50,
20, 10, 5, 2, 1 dollarových. Dle zákona ze H.jIII. 1900 nesiněly
1) O dějinách inflationistického hnutí srov. VV i I dma n: Money
Inflation in the United States, New-York 1905.
2) Tajemník pokladu ve Spojených Státech (Secretary of the Treasury)
je ministrem financí a obchodu, je pověí'en vrchním dohledem nad veške ..
rými Národními Bankami a je r'editelem všech americk)'ch mincoven.
3) Finance Report z r. 1865, str. 5. a též Cha r 1 esA. C o li a n t:
The Return to Hard Money (v Century's after 'Var Series, July 1913,
str. 440. a násl. a 450. a násL).
4) Srov. Hor a c e VV hit e: cit. dílo, str. 439. a násl. C II a rl esA.
Co n a n t: výše cit., str. 454.
5) Srov. a tom: H a sen k a m p v cit. díle str. 23.-41. S che ff 1 e r
v cit. díle, str. 39., a násl., str. 53 a násl., W. C. M i t che ll: History af
the "greenbacks" (Decennial Pl1blications of the' University of Chicago),
Chicago 1903.

býti vydávány appointy pod 10 doll.; to však zákonem z 4.jIlI.
r. 1907 opět bylo zrušeno.
Greenbacks čerpají svou směnnou hodnotu jednak ze směnitel
nosti, ježto po zákonu z 14.jIII. 19001) je musí tajemník pokladu
kdykoli směňovati za zlato, j,ednak ze svého legal tender charaGteru, leter)" je všeobecný a neomezený až na to, že nemusí
býti přijímány ph placení dovozných ceP) a úroků ze spolkového
dluhu. Státovky státem za zlato vyměněné musí býti dány hned
znovu do oběhu,3) tak že jejich kontingent je stálý. (V ustanovení
tom je patrné uskutečnění snahy inflationi~tů po zachování neztenčeného množství oběživa.)
Ku směňování státovek za zlatou minci chová pokladna
Spoj ených StáHl zvlá~tní fond 150 millionů dollarl1 ve zlatě,
který se chová odloučeně od všeobecného státního pokladu. Nutno
jej doplniti, jakmile smčnčním státovek se zmenší.
Doplnění je možno tímto zpúsobem:
a) bud ze všeobecného státního pokladu, nalézá-li se tam
zásoba zlata, tak totiž, že zlato všeobecného pokladu se zamění
státovkami z reservníhozlatého fondu, které tam pÍ"išly z oběhu;
b) nebo tím, že někdo deponuje dobrovolně zlato a vyžádá
si za to státovky, což se dosti často děj e ;4) .
c) nebo, že tajemník pokladu - k čemuž má výslovné svolení
zákonné - kupuje zlato za státovky.
,
d) Nemúže-li si tajemník pokladu právě uvedenými prosHedky opathti zlata pro 150timilljonový reservní fond, a klesl-li
tento mezi tím pod 100 mill. doll., musí si zlato opaHiti pro všeobecný státní fond spolkovou pújčkou nejvýše 3%ní ve zlatě
kontrahovanou i splatnou co do úroku i kapitálu, a to ne dHve
než po roce od uzavÍ'enÍ pújčky, a doplní pak zpúsobem pod a)
uvede11)Tm zvláštní reservní fond pro směnu státovek na zákon11o,u výši.
1) Pi'ed tímto rokem směňování státovek za zlato záviselo na libovú!i
tajemníka pokladu, bylo tedy jen fakultativní, ač všeobecně obvyklé.
2) Tento pl'edpis je ovšem nyní nepraktický, poněvadž jsou směnitelné
za zlatou minci. Jejich majitel je múže tedy směniti za zlato, a clo zlatem
zaplatiti. Takže dle nejnovějších nai"Ízení platí, že pokud bude trvati
jejich slÍ1ěnitelnost za zlato, mohou býti též používány ku placení cel.
3) Článek 2. citovaného zákona.
4) Srov. Finance Report z r. 1896, str. 9.
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Státovek, které se tímto zpúsobem dostaly do všeobecného
spolkového pokladu, nesmí býti použito v rozpočtu k úhradě
deficitů v oboru potřeb řádných (deficiency dause)1) , pI'h'ozeně
proto, poněvadž nepředstavují v rukou vlády positivního jmění.
2. Pokladlliční poukásky S roku I890 (zvané Treasury
Notes of 1890, též Sherman Not~s nebo Coin Notes):
Jak již ph výkladu o inflationistickém hnutí shora bylo í'ečeno"
znamenalo pHjetí Resumption Billu (14,/1. 1875) porážku inflationistických snah. Inflationisté nepozbyli však mysli a snažili se dosáhnouti svých cílů - rozmnožení oběživa - na jiném poli.
V té době totiž výroba smbra ve Spojených Státech stoupla tak,
že (kolem roku 1876) obnášela téměí' 50% světové výroby.2) Tato
nápadně zvýšená v)Troba nezůstala přirozeně bez následků na ceny
stř'íbra, a právě v roce 1876 pokles cen byl obzvláště prudký. 111flationisté počali hlásati, že zájmy Spojených Států, jakožto největšího
světového v)Trobce stÍ'Íbra, jsou nesmírně poškozeny klesnutím cen
sUibra, že však se tomu dá čeliti pouze obnovením ražby stí'íbrn)Tch
dollarů ("dollars of our daddies" - dollary našich otclÍ, jak se tehdy
hlásalo) v pevném poměru ke zlatu a to 1 : 16, kterážto ražba byla
zrušena zákonem z r. 1873,3) V tom smyslu podal návrh Bland v r. 1877,
který uzákoněn 28. února 1878, jakožto Blalld-Allison Bill.
Volná ražba sHíbra nebyla obnovena: ražba stí'íbra však obnovena
a svěí'ena vládě. Ph tom jí uloženo, aby každý měsíc kupovala stí'íln'a
nejméně za 2 milliony a nejV)TŠe za 4 milliony dollarů a razila z nich
stí'íbrné dollary o čisté váze 371·25 grains, ph hrubé váze 412·50 grains.
Aby mohly tyto dollary v tak velikém mlložství snáze dány býti v oběb,
bylo ustanoveno, že každý může obnosy o 10 dollarech a násobcích
tohoto obnosu složiti u pokladničního Madu, začež měl obdržeti papírovou stvrzenku (certificate), znějící na složený obnos.
Tyto Pottkázky (tak zvané silver certificates) nestaly se sice zákonn)Tm
platidlem, poněvadž jim nebyl dán legal tender character, avšak stanoveno bylo, že musí b)Tti phjímány od vlády ph placení veí'ejných dávek,
a zejména též pí'i placení cla dovoznéhG.
Banky však zaujaly proti těmto sWbrným poukázkám (silver
certificates) od počátku nepr'átelské stanovisko a již v listopadu 1878
1) Srov. Cha r 1 esA. Co n a n t: The Principles of Money ancl
Banldng, New-York 1905, 1. svaz., str. 336.
2) Report on Production 1904, str. 15. a 39.
a) Kterýž inflationisté nazývali zločinem z r. 1873 (crime of 1873) ;
srov. o tom S che f f 1 e ľ, cit. dílo, str. 47. a násl.
J. Jam e s Me Cle ary: The Crime of 1873 (Sound Currency,
Septem., 1900, vol. VII Nr. 9, str. 153. a násl.).
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se usnesly banky novo-yorkského sdružení clearingového,1) že k vyrovnávání rozdílú (sald) nesmí se používati ani sWbrných dollarú
ani stí'íbrných poukázek. Vláda proti tomu sice vystoupila zákonem,
zakazujícím Národním Bankám (cedulovým),2) aby byly členy oněch
clearingových sdružení, která ph vyrovnávání svých rozdílů odmítají
stříbl:né poukázky.3) Národní Banky však se rozhodly vzájemnou
dohodou, že stí'íbrných poukázek nebudou k vyrovnávání svých sald
nabízeti a tak obešly zákon, neboť clearingová sdružení nemusila pak
zapovídati, aby k vyrovnávání sald nebylo užíváno stí'íbrných poukázek.
Jednotlivým bankám nemohl pak zákon onoho rozhodnutí zapověděti,
neboť zákon mohl nutiti Národní Banky, aby smbrné poukázky při
jímaly,4) nikoli však, aby k placení je nabízely.5) Tomu konečně v praxi
se také pokladniční ÍJl'ad musil podrobiti a sám jsa členem clearingového sdružení, ph vyrovnávání svých rozdílů od října roku 1882 sUíbrných poukázek nepoužíval. 6) Ale vláda měla ještě jiný svízel s těmito
poukázkami. Ač, jak bylo již řečeno, jim legal tender character nepífslušel, pí'ece od spolkové vlády musily býti phjímány pí'i plal ení
daní a dovozných cel. A k tomuto účelu bylo jich v polovici let osmdesátých hromadně používáno. Tak, sotva že byly vydány, opět se
již vracely.7) Vláda tedy hleděla místo těchto poukázek dáti v oběh
sHíbrné dollary samy (kurantní minci), což však se jí nezdařilo, ježto
se jí také po krátké době vracely.S) Aby těmto nesnázím se odpomohlo,
hyl vydán v roce 1886 zákon, jímž povoleno vydávání stříbrných
poukázek i v appointech 1, 2 a 5dollarových. Ú,~el toho měl býti, aby
se poukázkám dostalo oběhu v nejširších vrstvách a důsledkem toho,
aby jim byl stí žen návrat do pokladny spolkové. Očekávaný úspěch
tohoto kroku se též dostavil.
Mezi tím však ani obsáhlé vládní koupě stříbra na základě Bland
Allison Bill nedovedly zastaviti klesání ceny stí'íbra. Tento vytrvalý
pokles dal podnět k vydání zákona z 14. července 1890 (tak zvaného
Shel'man Act), jímž mělo b)Tti další znehodnocení stí'íbra zastaveno.
1)
2)
a)
4)

Viz str. 89. a násl.
Viz Rtr. 60.
Zákon z 12. července 1882, článek 12.
Ovšem jenom neprímÝJIt zpúsobem (totiž zákazem, že nesmí mlležeti dotyčným clearingov)7m sdružením).
6) Srov. H a sen k a m p, cit. dílo, str. 45. O b s t: Notenbankwesen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Leipzig ] 903, str. 25. a 26
a New- York Clearing Hal/se Association, Manager's Annual Report for 1882;
New-York 1882.
6) Finance Report 1884.
7) Ježto dříve byla placena cla ve zlatě, mělo to pro vládu i tu nevýhodu, že tímto zpúsobem ji byl vzat hlavní zdroj pHjmlt zlata.
8) :blnance Report 1885, str. 496 a z roku 1887, str. 74. a násl.
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Tvrdilo se totiž, že dosavadní koupě sHíbra jsou nedostatečny a proto
klesání cen ve stHbl-e nezastavil}. Dle nového zákona měl však tajemník
pokladu kupovati měsíčně 4·5 millionú uncíl ) sti"íbra za běžnou tržní
cenu. Tyto sHíbrné koupě měly býti placeny tak zvanými Treasury
Notes 2) (které jak shora í"ečeno, byly zvány též Sherman Notes), poldacÍničními to poukázkami za tím účelem vydávanými. Těmto novým
poukázkám byl (na rozdíl od starých stí"íbrných poukázek3) pÍ"Íložen
neomezený legal tender character (a musily ovšem od vlády býti pÍ'Í,jímány též ph placení cel dovozných). V zákoně se pravi10,4) že mají
býti na požádání směňovány "za minci" (in coin), bylo tedy na libovúli
tajemníka pokladu, zda chtěl tak učiniti ve zlatě nebo ve stříMe. Ježto
však zákon (čl. 2.) obsahoval též ustanovení, že oba kovy, zlato i stříbro,
mají býti udržovány v rovnocennosti (paritě) dle zákonného poměru,
bylo z toho vyvozováno, j,e tajemník pokladu měl vždy, bylo-li o to
žádáno, směňovati tyto poukázky za zlato, Ve skutečnosti byla praxe
taková, že tajemník pokladu směňoval tyto poukázky vždy za zlato,
nebylo-li výslovně žádáno o stí"íbro,5) Až do 1. čeÍ"vence 1891 měly býti
měsíčně raženy 2 mill iony uncí ve stí"íbrné dollary, později pouze tolik,
kolik se zdálo tajemníkovi pokladu poHebným ku směně pokladničních
poukázek z roku 1890,
Zákon Shermanúv omezil tedy ražení stí"íbrný~h dolIarú dosti
značně proti zákonu z 1'. 1878, za to však obnos stí"íb~"a, jež mělo být
ročně kupováno, zdvojnásobil. Kdežto dle zákona Blandova z 1'. 1878
bylo kupováno stí"íbra prúměrně ročně za 24 milliony dollarů,6) bylo
dle Shermanova zákona z roku 1890 kupováno prúměrně téměí' za
50 mi11ionú dollarú,7) Tento poslední zákon stanovil též množství
stí"íbra pevně, kdežto podle zákona Blandova stoupalo množství stHbra,
jež mělo být koupeno, klesala-li jeho cena, klesalo, stoupala-li jeho
cena,S)
Na tomto místě by bylo též poukázati aspoň k nejdůležitějším
rozdílúm mezi stí"íbrnými poukázkami vydávanými na základě Blandova
zákona z 1878 a pokladničními poukázkami na základě "Sherman
Ad-u" z r. 1890,
Stí"íbrné poukázky nejsou zákonným platidlem (legal tender),
jejich phjímání není obligatorním a je stanovena pouze jich státní
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

100 grammú = 3,5274 uncím (ounzes),
Článek 1. dotyčného zákona,

Jejich výdej však tímto nOV)7m zákonem nebyl zastaven,
zákona,
Treasurer's Report 1905, str. 21.
Srov, Mint Report z 1".1904, str, 13G, a Indianapolis Report, str, 140.
Srov, lVIint Report z r, 1904, str, 137., Indhmapolis Report, str. 143
a .Mint Report z r. 1894, str. 149,
8) Srov, Hasenkamp, cit, dílo, str. 51.
Čl. 2,

akceptace ph veřejných dávkách a clech; pokladniční poukázky však
jsou legal tender neomezeně,
SHíbrné poukázky mají povahu stvrzenek za deponované ražené
doll ary ; pokladniční poukázky spíše povahu dlužního úpisu za trhovou
cenu neraženého sHíbra. Proto při směně prvních se vydává jen depositum, t. j, stííbrné dollary, ph směně druhých se užívá jako ph
každém jiném státním dluhu stí"íbra nebo zlata (z pravidla ovšem
zlata).l)
Stí"íbrné poukázky nemusily nutně pi"ijíti do oběhu, ba stálo to
vládu hodně námahy,2) aby byly do oběhu uvedeny, kdežto pokladniční poukázky přešly již samotnou koupí sthbra do oběhu.
1) 'Mylně soudí Obst, cit. dílo, str, 27. pOZll" z té okolnosti, že
stHbrné poukázky byly směnitelny jen ve stl-íbl'e, ježto sUíbrné dollary
byly definitivním platidlem, nikoli ve zlatě, že všichni majitelé stl'íbrných
dollarů a sHlbrných poukázek byli poklesem ceny sHíbra poškozeni. Cena
materiálu byla ovšem zmenšena, ježto však sHíbrné dollary byly platidlem
kurantním, tedy neodmítnutelným v území Unie, netratili majitelé oněC'h
dollarů zrovna tak ničeho na poklesu cen sHíbra, jako by netratili majitelé
mincí drobných, kdyby klesla cena mědi nebo niklu. Neboť stát autoritativně
dal sHíbrným dollarům jistou hodnotu; byly tedy ve smyslu "státní theorie
peněz" minci notáhli, t, j. hodnota kovu, jejž oqsahovaly, byla menší. než
hodnota, na kterou zněly, již tedy pi'edstavovaly, Je ovšem rozdil mezi
minci drobnou a mezi sUíbrnými doll ary, Ony totiž jsou směnitelny v zákonné peníze (lawful money), tyto nejsou směnitelny, Zde by tedy byla
mohla nastati ztráta pro americké dovozce, kteH by byli chtěli použíti
k vyrovnání svých zahraničních závazků zlata (ježto cizině nemohly ne,
plnohodnotné stHbrné dollary jako plnohodnotné býti vnucovány), kteréž
by si byli musili za jistý pi'íplatek opaHovati. Jin)'mi slovy, ztráta by se
byla musila jeviti v positivním ažiu na zlato, Víme vsak, že ažio na zlato
stávalo pouze od r, 1862-1878 (viz Comptrollers Report 1905, str, 394
a The World Almanac and Encyclopaedia 1913, str. 272), tedy jen do roku,
kdy Bland Allison Bill byla pl'ijata, a víme rovněž, že do dnes je stříbrný
clollar minci Iíesměnitelnou a pl'ece není ažia na zlato, Ztrátu, tedy netrpěli
ani tehdejší ani nYJ/ější majitelé stříbrných dollani, Vysvětlení toho je
hledati v tom, že tajemník poldadu asi nečinil a nečiní žádn)7ch potiží,
aby směnil i stHbrné doll ary za zlato, bylo-li o to žádáno Ir vývozním
účelůlll. (Srov, ostatně str, 10, pozn, 2.) Jinak tedy in theoria správný dovod
Obstův v praxi se neuskutečnil.
Druhá konlduse Obstova (tamtéž), že po zákoně Shermanově byla
klesnutím cen stHbra postížena sallla spolková vláda, ježto pokladniční
poukázky. směňovala za zlato, rozumí se sama sebou a nepoHebuje dalšího
výkladu,
2) Viz shora str. 15.
Loevenstein: Cedulové bankovnictví amťricl,ť.
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Následky tohoto zákona byly neblahé:
a) Účel zákona - vt,otiž zameziti pokles v cenách sthbra _ dosazen nebyl. Naopak stnbro klesalo opět značně acv Tl' 1 I
' t ' vv
1
v'b
'
'aca (upovala
llym emer ce ou stn rnou vfTrobu, SpoJ' Stáhl. t . t' vv, • I
I'
" b
v
,
v'.
•
,.
J. emel Jec nu
po OV1l1U VylO Y svetove, coz Je vIdět z těchto čislic
Cena kO":l1 v jednom sthbrném doI1aru obnášela l ):
\' r. 1878 t. J. v době vydání zákona Blandova
0'93 cloll.
" r. 1890/91 t. j. v době vydání zákona Shennan'o'í;~ .. " 0.91
v 1'. ],'391/92
c
'"
v r. 1892/93 .....................•................... 0·73
v r. 1894'/94 ...................... ,................... 0·65
v

, b) Ti;11 ,

vŽ~ . i(~~l~i . ~Úíb~-~' 's';n~~tl;~~l' ;í,i~l;á~~l;" '1;~I~I~d~1'i~~1í p~_

ukazl~y v o?eh, vz,:etsovalo se ročně oběživo samočinně o 50 millionú
dollal~ (t. J. v!~'Zl1l cenu. každoročně kupovaného sthbra) bez oltledu
1I~, fotr~bn ~bezJ,vav v Z~J/lJ,; Dúsledky toho nemohly se ovšem projeviti
Pllhs zJevn:, pOl~ev~c1z ~akon zústal v platnosti jenom 2 roky.
v ~) Kd,ezto ~emer vsechny evropské státy, pí'echázejíce ke zlaté

m~me v te. c1o?e, l~lec1ěly se zbavit sti'íbra, jež pocházelo ze smbrné
meny, v SpoJene vS,taty, ač této starosti byly vlastně ušetI-eny, lehkomysln~, ~hroma~clovaly .o.d r. 1878 značné spousty sti'íbra,2) které
na deh~l, cas mu;lly ?hrozltI zlatou měnu; ph nejmenším však klesnutím
cen s:~'lbra zpusoblly po~lm.zení státních financí, které dle Hepburna
(Amel~can bankers AssoClatlOn) obnášelo již v říJ'nu 1894 464260263
dollaru. 3)
,
.

dJ Zlatý p~kladv ~í'adu pokladničního' se stále v hrozivé míI'e
zmensoval, P?vn~vadz J,ednak ~l: shora zmíněného výklac1u zákona
brly poklac1n.lc~11vpoukaz~cy sn::.novány za zlato a jednak cla, která
c111V~ byla n:Jvetsl11~ zdl:oJem pnpnú zlata, byla nyní splácena v jiných
dru~lch penez. ~(dezto Ještě v červnu 1890 bylo 90% cel placeno ve
zlate, klesly zlate pláty ve clech v červnu 1891 na 12 0 ,1 a v prosinci 1892
/ • ze
na 4.4 0/0'.
." 1~ 95 . 6 0/0/ b Y1o 86·4% splaceno
/0
v ,z b'yva]l?lC
v "greenbacks"
a poldadmcl1lch pouk~zkach z 1'. 1890 a 9·2% v smbrných poukázkách.4 )
Tak "došlo, k ton~u, ~e: pokl,adniční úhd musil svá salda u sdružení
c1;aun?"oveho splacetI Jen častečuě ve, zlatě, od července 1892 dokonce
vyl1lč'lIe v greenbacks a pokladničních poukázkách. 6) Leč ani těmito
1) S~'ov. Mint Report 1904, str. 136.,137, Indianapolis Report, str, 140
143,; Ml11t Repcrt z 1894, str, 149,
"
SlOV. též o dalším klesání cen stHbra Finance Report 1890 t L
a násl.
' s 1', I.

, 2,l Srov. o tom zajímavý článek v knize And l' e w Car ne g i e-ho'
"hmplre of Bnsiness" 1 kapitola" The ABC of .lVIoney"
.
3) Srov. S che f f 1 e r. citov. dílo str, 73,
.
4) Viz Finance Report z r. 1897, str 148. a násl. ; srov. též S che f fl e 1',
cit, dUo str. 69.; H a sen k a m P. cit. dílo str 52
6) Finance report 1897, str. 145. a násl.
.
.

kroky vlády nebylo ztenčování zlatého pokladu zastaveno. Neboť zlato,.
jež banky poH-ebovaly k vývozním účelúm, opaH-ovaly si směnou
státovek a pokladničních poukázek (jimiž vláda svá salda platila)
za zlato. Koncem července 1892 obnášel zlatý poklad vládní již jen
110 milliGnú dolU) V dubnu 1893 klesl konečně pod 100 millionú
dollarú.
Bylo zlejmo, že tento stav by ph n,ejmenším cH-esu úvěru musil
phvoditi paniku. Naneštěstí nastal skutečně takový otl'es úvěrový
a' sice platebními nesnázemi veliké bankél'ské firmy Baring Bros.
í' Londýně ;2) oHes ten se p'í'enesl do Spojených Státú a vznítil ta111
paniku nebývalých rozměrú. Kde c1í'íve se vyrovnávaly platy pomocí
sekú a clearingú, požadovalo se nyní placení hotovými. Nastala thesaurace nejen zlata, nýbrž všelikého druhu platidel a dúsledkem toho
se jevil brzo úžasn)' nedostatek oběživa, (O pÍ'Íčinách těchto zjevú
později.)

Ježto za tento neblahý stav činěn všeobecně zodpovědným zákon
Shermanúv, byl několik dní potom, co nadešel vrchol paniky,3) phjat
zákon z 30.jVI. 1893, kterým zákon Shermanúv byl zrušen, na kolik
se týkal koupí stlíbra a vydávání pokladničních poukázek z r. 1890:
Bylo jím dále ustanoveno, že pokladniční poukázky, které phjc10u
z oběhu clo pokladničního úí'adu, nemají bf1ti oběhu vráceny, nýbrž
mají býti ničeny. Za každfr zničený obnos poukázek měl však býti
ražen souhlasný obnos sH-íbrných dollarú ze zásoby neraženého sH-íbra,
nashromážděného za platnosti zákona Shermanova. Ježto však obnos
ničených poukázek byl dosti nepatrný (nejvyšší obnos r. 1896
016,405.120 doI1. 4 ), byl i obnos nově ražených sUíbrných dollarú dosti
malý. S tím byli pr-ívrženci sUíbrných zákonú z r. 1878 a 1890 velmi
nespokojeni. Že moc jejich nebyla ještě docela zlomena, projevilo se
v zákoně z 13. července r. 1898 (tak zvaliý '\oVar Revenue Act), jenž
naljzoval, aby měsíčně bylo raženo nově nejméně 1·5 millionu st:dbrných
dollarú. Ježto však nebylo zároveň nařízeno, aby stejný obnos pokladničních poukázek byl z oběhu vzat a zničen čímž souvislost mezi
ražením nových dollarú a ničením poukázek byla pí'eťata - a ježto
tajemník pokladu stále zachovával praxi, že směňoval pokladniční
poukázky jen na výslovné pí'ání ve sUíbí'e (jinak ve zlatě), dálo se
1) Finance Report 1897, str. 55.
2) Proto bývá také panika z 1893 obyčejně zvána: Baring Panic,
O této panice viz podrobněji: Ale x a II der D. No ye s: The Banks
and the Panic of 1893 (Politioal Science Quarterly, March 1894, vol. IX,
Nr. I),
3) Vrchol paniky nastal, když přišla zpráva dne 26. června do Nového
Yorku, že volná'ražba stříbra v Indii byla zastavena. Zpráva ta asi nemálo urychlila pHjeti zákona z 30. června (tedy 4 dni potom).
4) Viz Treasurers Report 1905, str. 103 .. a 106.
2*
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stahování a ničení poukázek po posledním zálwně ještě pomaleji než
což viděti z těchto číslic 1):
Ještě v roce 1898 bylo jich vzato z oběhu a zničeno 13,660.000 doll.
kdežto v roce 1899 (za platnosti War Revenue Actu) jen 7,389.000
a v roce 1900 (za platnosti War Revenue Actu) jen 6,320.280
Konečně byly l1spol'ádány měnové poměry Unie zákonem
z 14. března 1900, zvaným "Gold Standard Act".2)
Zákon ten stanoví stran pokladničních poukázek z 1'. 1890
(Treasury Notes) v článku 5., že mají býti brány z oběhu, ničeny
a nahrazovány sWbrnými dollary,3) kteréž ovšem mohou býti
v pokladničním Madě deponovány a vyměněny za sWbrné
poukázky.
.
Dále byl tímto zákonem urychlen pochod, jímž pokladniční
poukázky měly býti brány z oběhu a ničeny. Neboť zase byla
obnovena souvislost mezi výdej em stHbi"n}rch dollarú a ničením
poukázek - jež byla pl"erušena zákonem z 1'. ] 898 (War Revenue
Act) - a to ustanovením, že výdej jedněch a ničení druhých
má se díti stej ným krokem,4) čili muselo nyní býti ničeno pokladničních poukázek alespoň 1·5 millionú doll. měsíčně, vzhledem
k tomu, že dle War Revenue Actu musil býti měsíčně stejn}T
obnos sUíbrných dollarů ražen, Kromě toho bylo urychleno
ničení pokladničních poukázek pl"edpisem, že ze zásob stHbra,
nashromážděného za platnosti zákona Shermanova, mohou býti
raženy též sWbrné mince drobné (subsidiary silvel' coin), jimž
odpovídající obnos pokladničních poukázek měl b}Tti vzat z oběhu
a zničen.
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Dále článkem 4. tohoto zákona nahzeno obligatomí směňování
poukázek na požádání za zla tou minci.

dříve,

1) Treasurers Report 1905, str. 103 a 106.
2) Zákon ten zván tak proto, poněvadž zlat jl dollar opětně hyl prohlášen za měnovou jednotku ("standard unit of value") čili zlatá měna
byla znovu upevněna.
3) Znova dlužno na to upozorniti, že se sHíbrné dollary přestaly
raziti v roce ] 905 (viz shora str, 10).
4) Dotyčný passus článku 5. zní: "That it sllall be the duty of tlle
Secretary of the Treasury, as jasl as standard sil1'er dollars m'e coinrd under
the provisions of the Acts of July 14, 1890 and June 13. 1898 Irom bullion
purchased under the Acts of July 14. 1890, to retire and cancel equal amount
of Treasury Note~ whenever received into Treasury, either by exchange
in accordance with the pro vis ion s of this Act or in the ordinary course
of business and up on the cancellation of Treasury Notes sílver certificates
shall be issued against the silver dollars so coined,

pokladničních
/

Co shora na str. 13. bylo ř'ečeno o směňování státovek (grcE'nbacks) za zlato, platí též o· pokladničních poukázkách (Treasury
Notes), tak že fond 150 millionú dollarú ve zlatě je společnfr pro
směnu státovek i pokladničních poukázek, a platí tedy i zde,
co tam bylo Í"ečeno o udržování fondu onoho na stejné výši. Ph
tom ale dlužno podotknouti, že i po tomto zákon.ě, jenž nahdil
obligatorní směnu pokladničních poukázek za zlatou minci, lpělo
se ještě na myšlence, že jsou tyto poukázky představiteli koupeného sUíbra, což se jevilo v tom, že kromě 150millionového zlatého
fondu, byly chovány za úhradu také ještě sWbrné dollary v obnose
ocl povídaj ícím vfrši obíhaj ících pokladničních poukázek.
Stav z roku 1900 platí do dnes. Legal tender character poklad,
poukázek je neobmezenfr pro všechny závazky vel"ejné i soukromé
(tedy i pro placení cel), leda kde výslovně ve smlouvě jinak bylo
stanoveno - právě tak jako u sUíbrných dollarú (standard silver
clollars).l) Obíhají vappointech 1000,100,50,20, 10, 5, 2, 1 dollaro"ých, Pl"evláclají však ap pointy na menší obnosy.;2) l. hjna r. 1912
bylo jich již jen 2,8,55.000 v oběhu. 3 ) Že dosud zcela nevymizely,
dlužno vysvětliti tím,. že ražba stHbrných dollarú byla v 1'. 1905
zastavena.
3.

Zlaté poukásky (Gold Certificates)

děkují za svúj vznik

zákonu z 3,/III. r. 1863.
Aby se totiž usnadnilo a zlevnilo placení cel a úrokú z dlužních
spolkových úpisů (kteréžto platy se děly ve zlatě), bylo tímto zákonem
dovoleno každému, aby zlato v mincích i prutech dal do deposita
pokladničnímu úí"adu, který za to měl povinnost vydávati vkladateli
stvrzenky, znějící na 20 dollarú a násobky. (Bylo to tedy depositum
podobného druhu jako při stříbrných poukázkách,) Tyto zlaté poukázky neměly legal tender characteru, mohly tedy býti ph placení
odmítány, ale musily od vlády býti phjímány ph placení cel4) a měly
tedy státní akceptaci.
1) Srov. shora str. 9, a 10.'
0) Treasurers Report 1905, str, 94. a násl.
3) Comptroller's Report 1912. Dle World Almanac and Encyc10paedia
1913,

4) Článek 5. zákona z 1863. Revised Statutes, článek (section) 254:
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První zlaté poukázky na základě zákona z 1863 byly vydány
teprve 13. listopadu 1". 1865.1) V 1:' 1875 bylo jich v 0běhu za 21,796.000
dollarú. 1. prosince 1878 byl všqJ, jejich v}'dej zastaven. Ježto však
byly velice oblíbeny, jaly se novo-yorkské banky vydávati na svúj
vrub "zlaté poukázky", tak totiž, že phjímaly u sv}'ch pokladen zlatou
minci, za niž po pí'ikladě pokladničního úÍ"adu vydávaly poukázky, jež
měly sloužiti ve sdružení clearingovém k vyrovnávání rozdí1ú. Tyto
"bankovní zlaté poukázky" od 1". 1882 opět zanikaly, ježto 12. července
toho i'oku byl phjat zákon, jímž v}'dej (veí'ejn}'ch) zlat}'ch poukázek
opět byl dovolen. 2) Zákonem tím nastala dúležitá změna ve v}'c1eji
poukázek také v tom směru, že bylo tajemníkovi pok~aclu naÍ"Ízeno,
aby ustal ve vydávání zlatých poukázek, jakmile zlatý reservní foncl
určený ku směi'íování státovek (greenbacks) klesne pod obnos 100 mill.
dollarú. Toto opaUení stalo se z tohoto dúvodu: Stávalo se totiž,
že byly greenbacks směňovány za zlato, zlatá mince pak deponována
a za deponovan}' obnos vyžaclovány zlaté poukázky. Liclé to činívali,
aby v nejistých dobách se zbavili státovek a opaHili si bezpečné depositum zlata. Výsledek toho byl, že zlato sice ve spolkové pokladně
zústalo, avšak pro reservní zlat}, fond, určen}' pro směnu státovek
a pokladničních poukázek z 1". 1890, bylo ztraceno.
Týmž zákonem bylo dále ještě určen03 ): že deponovány smějí býti
jenom zlaté mince (ne tecly neražené zlato), že zlaté poukázky musí
býti od vlády phjímány ph placení všech veřejných dávek (cel, daní)
a že Národní Bailky smějí je započítávati co hotovost ph v},kazu
reservy jim pí'edepsané. Pokladniční úlad pak směl zlaté poukázky,
jež ho došly, znovu cláti clo oběhu.
V roce 1893 skutečně pak nastal pÍ"Ípacl, že v},clej zlat}'ch poukázek byl zastaven, ježto zlat}, reservní fond, určen}' pro směnu
státovek a poukázek z r. 1890, klesl pocl 100 millionú doll. S nepatrn}'mi
výjimkami4 ) ustal výdej zlat}'ch poukázek až do 1".1900, takže "elkov}'
oběh za oněch 7 let zmenšil se ze 157 na 34 millionú dollarú.
Znova upraven výdej zlatých poukázek v roce 1900 v čl. 6.
zákona ze 14. Mezna:
Obnoven pi'edpis, že výdej zlatf'ch poukázek je zastaviti,
jakmile zmíněnf' zlatf' reservní fond klesn.e pod 100 millionú doll.,
1) M a u r i ceL. M u II 1 e man: Monetary Systems of the ·World.
Various plans proposed for the Solution of the Currency Problem in the
United States, New-York 1896, str. 25.
2) Schefflerovo cit. dilo, str. 82., obsahuje ncsprávn)' údaj, že
výdej zlatých poukázek byl vládou od r. 1882 zastaven, kdežto přece právě
" tomto roce byl nově uspoi"ádán a dovolen a teprve od r. 1893 zastaven.
3) Článek 12. zákona.
4) Na pÍ'. v roce 1896, kdy zlatých poukázek bylo vydáno témě!'
5 millionů.
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avšak jako' novum dodáno, že tajemník pokladu muze též zasta viti jej ich výdej, když v pokladničním úřadě se nashromáždí
pr-es 60 millionú dollarú sUíbrných poukázek (silver ,certificates)
a státovek (greenbacks). Účel tohoto nového pl'-edpisu je ten,
aby taj emníku pokladu byla poskytnuta pHležitost znova dá ti
v oběh tuto zásobu papíw\;ých peněz. Vedle obycejných zlatfrch
poukázek bylo dovoleno vydávati i poukázky na řád, avšak jen
v appoirttech 10.000dollarových. Aspoň jedna čtvrtina poukázek
měla zníti na obnosy 50 dollarú a méně a nejmenší appoint měl
zníti alespoň na 20 dollarú.
Pi'edpisy zákona z r. 1900 jsou platny do dnes, jen nepatrně
jsouce pozměněny zákonem ze 4. Mezna 1907 a to jen pi'eclpisem,
že tajemník pokladu má pl'-ijímati deposita zlatf'ch mincí v obnosech
nejméně 10dollarových, za kteréž smí vydávati zlaté poukázky
ne v menších obnosech než 10dollarovJ"ch. 1 ) Jsou tedy možnv
tyto appointy: 10.000, 5000, 1000, 500, 100, 50, 20,
1Odollarové.
Zlaté poukázky jsoll, rozumí se, stněnitelny za zlato. Lcgal
tendcr chal'actcJ' jim nepHsluší, smějí tedy pn platech bf,ti odmítány; musí však býti phjímány od vlády ph placení všecll
dávek, daní a cel dovozných. Mohou též po zákonu bf,t započítávány do zákonných reserv bankovních. (O tom později.)
Vf'dej jejich v posledních letech stoupl neobyčejně, což souvisí
s nápadným rozmnožením zlatého pokladu spolkoyého a zvýšenf1m množstvím zlata, jež se dostalo do oběhu. 1. i"íjna 1912
bylo vydáno zlatfTch poukázek v obnose 2) 1.065,408.169c1011.,
z nichž 946,242.270 doll. bylo v oběhu a 119,165.899 bylo chováno
v pokladničním úi-adě jako spolkový majetek.
4. Slříbrnépotlkásky (silver certificates). O vzniku a povaze
poukázek bylo vlastně již jednáno v souvislosti s poldadničními poukázkami z r. 1890, jak toho objasti.ění těchto vytěchto

1) Článek 1. novelly ze 4./III. 1907. Změna záleží teely jcn ve sníženi
ncjmenšího obnosu s 20 doll. na 10 doll. Srov. Dr. P a u I .M are u s e:
(Německ), překlad zákona):' Das Bundesgesetz der Vereinigtcn Staaten
von Amerika Uber das Notenbankwesen in seiner jetzigen Fassung, Stuttgart
lmel Berlin 1907, str. 60., § 87.
2) . Comptrollers Report 1912, dle 'Vorld Almanac anc1 Encyc10paedia
btr. 271.
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žadovalo. K tomu, co tam o
budiž doplněno ještě toto:

stříbrných

poukázkách bylo

Í'ečeno,

Zákon z 14. Mezna 1900 obsahuje též některá ustanovení,
tS1kajících se sHíbrných poukázek:
Jen 10% veškerého oběhu těchto poukázek smí zníti n1
obnosy ocl 20 až do 100 dollarů. 1 ) Ostatních 90% oběhu musí
zníti na obnosy nižší než 10 dollarů. Jsou tedy phpustné appointy
na 100, 50, 20 doll. (jen 10% oběhu) a na 10, 5, 2, 1 doll. (90%
oběhu). Pozdp.jšími zákony zůstaly stí'íbrné poukázky nedotčeny.
Pro soustavnost budiž zde ještě jednou i'ečeno, že sUíbrné
poukázky jsou směnitelny ve sHíbrné dollary. Legal te1tdcr characte!' jim nepl"ísluší; pl'ijímání jejich ku vyrovnání dluhů je čistě
fakultativní. Od vlády však musí býti pnjímány ku splacení
všech veí'ejných dávek, daní a ceP) (mají tedy povahu v tom
ohledu stejnou jako zlaté poukázky) a mají takto státní akceptaci.
Jako zlaté poukázky mohou též sUíbrné poukázky bS,ti od bank
vpočítá vány do zákonných reserv bankovních.
, 5. Bankovky (National Bank Notes). Dějinný vývoj bankovek
ve Spojených Státech souvisí úzce s dnešním stavem cedulovl'
organisace, kteréž je vyhrazena kapitola druhá. Z té pHčiny se
zdálo býti vhodnějším též dějinný pi'ehled tam pi'eložiti. Na
tomto místě budiž tedy vytčeno pouze měnové postavení bankovky
ve srovnání s ostatními oběžnými prosHedky.

Legal tmder chamcter bankovce nephsluší. Odmítání jej ich
však ph vyrovn.á vání závazků je omezeno následuj ícími ustanoveními:

l,v

území Spojených Států musí bankovka v nominální
býti pi'ijímána pi'i placení daní, dávek, knpní ceny za
pr-enechání státní půdy a všech ostatních poplatků vládě Spojen.ých StáHl, vy;ma cla dovozná. Totéž platí o služném
a všech ostatních pohledávkách, které pHslušejí jednotlivcům,
korporacím anebo společnostem oproti vládě Spojených Států,
a)

hodnotě

1) Dříve existujicí appointy 500 a 1000dollarové byly tedy úplně
odstraněny.

2) Článek 7. zákona z 14. br'ezna 1000.

vyjma úroky z veí'ejného dluhu a směnu bankovek samotných".1)
b) "Každá Národní Banka je zavázána pl'ijímati bank~vky
veškerých Národních Bank na základě tohoto zákona (NatIOnal
B:3,l1k Act) úízenJ'lch k vyrovnávání svých pohledávek a to v nominální hodnotě. Z ) Tento pi'edpis se netýká Národních Ba~l~,
které jsou zÍ'Ízeny k tomu účelu, aby vydávaly bankovky smemtelné za zla to. "3)
Banko~lky jsou konečně směnitelné za "lawful money"
(zákonné peníze) buď u bank, které je vydaly, nebo ~ ..pokladny
spolkové. O technice této směny bude mluveno pozde]l.
6.

Ostatní druky paPírového

oběživa.

Sem náležejí pr-edevším dva druhy papírových peněz, které
však již vymizely z oběhu. Jsou to tak zv. fractional currency
Notes a t. zv. Currency Certificates.
1. Fractio'nal Currency Notes') byly zavedeny zákonem z 3. března
aby odstranily n~dostatek drobn)'ch peněz. Tomuto nedostatl~u bylo před tímto záko~1em čeleno, l.úZn)l;niv 'prost1e~ky: byl~
placeno poštovními známkamI, soukroml1lcl uvadeh .v obeh ~1,~stl1J
cedule, jež zněly na zlomky dollaru (t~k zv. "shl11~plastels holeňové náplasti). Zákon z 1'. 1862 zakazal soukrome cedule" a~~
pí'ipustil rúzné poštovní cenné známky t ..zv. "postage..currency '.
Konečně zmíněný již zákon z r. 1863 snažIl se odstramtl "postage
1863

1) § 70 (čl. 5182 Revised Statutes čl. 23 National-Bank-Act) pře
kladu zákona dle Marcusova vydání.
2) Ač v těchto ustanoveních nebude nikdo moci shledávati nucený
oběh (Zwangskurs) bankovek a zákon výslovně jim ,,legal tender character"
odpírá, pl'ece .IV[ a r c u s e ve svém díle "Betra?ht~~ngen ~lber das ~oten
bankwesen in clen Vereinigten Staaten von Amenka . Berlm Hl07, str. 40.,
41., je na vahách, zda má amer. bankovkám pí·iznat.i cbarak:er bankovky;
ježto bankovka prý svou voln~u p~'ijate~~ostív ~e :lší od ~~atovky> ldera
mívá nucený oběh. Konečně vsak sam pnpoustr, ze by pn takovem roz:
Iišování musil odepHti charakter bankovky i bankovce angl. banky (a patrne
i rakousko-uherské banky) : ostatně, jak již naznačeno, nelze v ustanovenich
sub a) a b) viděti nějaký nucený oběh.
v'
3) § 92 (čl. 5196 Rev. st. čl. 32. N. Bank Act) a cl. 4. zal~. z. 12.jVII.
1870). Posledni věta týká se t. zv. National Gold Banks, o 11lchz budeme
mluviti později.
4) Srov. H a sen k a m p, cit. dilo, str. 24, 37, 38, 39; S che f f 1 e r,
cit. d. 40, 41, 112, 113.
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curreri
.
. v b y" a zavecII " F ractlOnal
Currency Notes" (zlomkov' b vV' )
e o eZlVO :
jez y ~ ~r'ydávány.vládou a zněly': na obnos od 3 až
obnos JeJIch vSrdeJe i s obíhají
ve y
do 50 centu, Celkovy
byl na 50 millionů doll. Zákone~l~l~ J;; ed"Gost~~~6currency" stanoven
aby tyto cedule byly brány z oběhu 1)' A~š~l~ t I ~yl~ ~I~~ 11 al'ízen o,
:~eh~i pomalu a je odúvoc1něna don~něnka v s a)o:.am J:J1ch dělo se
zel' etSlI1a techto cedulí,
]lchz v roce 1878 se čítalo J' eště 16.5 '11"
'
..
.
ml IOnu coll v oběhu l I b l'
z..t racena
neb Jl11ak zničena . T HI JIZ
"v zamn
'j
.
)ya I ue
1
z r 1879
pV, 1 , ll'd
]Ic 1 pí'es 8 millionú bylo ztraceno neb jinak '. v
~ee pov (a a, ~e
pak potvrzena tím že z b Vl
..
zmceno. omnenka ta Je
Medně se ,~edly . VtV
, o e 1U )lch bylo vzato velmi málo, tak že
Jes ev IOce 1905 v obnose 15·2 milľ . I ll")
V ~běklt se jir; lIev)'skyt~fii. Peníze tyto měly v b
1,0 nu ,e o,'v a ~rece
seo
vladu až do obnosú 5dollaro '1 S 1 ffvl
. ecny nuceny kurs I prG
t . I
VyCl. Cle er Je proto u '1'3) . I
yplc (S, phklad drobll)ích paPíroll ícli pe).
vae I Jam
Z~rv~l byly nesměnitelné,4) teprve ~OZděJ·tz v(papI~~'en:sv Scheidegeld).
ml11CI stí"íbrnou.
smena pupustena v drobnou

r .

o

o

v

v

•

c,rJ.lj::;:.

2. C'/(r~'e:J/cy Cert-ijt:cates, též zvané Le al T l ' ,,' ,',
Notes Cerhj~cates, nebo konečně t'"
eJ/I·el Celhjtcates, nebG
po~ká~ky pokladničního úí'adll, v;~áV~:l~
oj t ~:;P()~:/.G), Ryly. t~
slozeny o bn05 státovek (green baclT~) P IV" Pbo l' 1 zen ,y za ste]lly
d"
.
,~.
oze ep y y tyto po I ' I
~Yloavan~ I za sl~žené pokladniční poukázky z L 1890. Vydáván~ ~:~~h
y
po, oleno zakonem z 8.' června r 1872 6) "
•
J J
a 10.000 doll. Dostávaly se toliko Nirodním ' a~pOlnt~ch 5000

~~~~~~~l:t~y~t;í~pn!~t~~yj ~!?l~

el~1!1

hled~~~l~ii~:l ~d (~i~v:~~~

vzáj
ý;h po
. .. 1
1
ez (Zapocte111 v ho tovosti bank Z ',last '
1eJIC 1 po va ly plyne ;; b 1
vv,
. ~,
111
Scheffler jim odpírá p' o~eahl;'pJ~nsevlzne~oV't'any :la slo~~né8 státovky. Ač
.
.
. 'Jez o zne Y na rad ) přec
v,
Jeme Je mezI papírové oběživo 'ežt brl, " , v,'
e zalazupožívaly státní akc t
ví J ~ J j. p:avI~lm radem vytvoi'eny,
Zákon z ]4. bí'ezn:P l~~eO ačt~.r: obeh n:ez~ v~emlvNárodní.I~1i Bankami.
v držbě bank za 16,290.000' d~!t odst! aml uplne. Bylo JIch tenkráte

a

na, sl.1) Up to n J. K

Money iu politics. 2 E<cl., Bostou 1895, str. 147.

Treasurers Report 1905, str. 103.
Cit. dílo, str. 41.
Scheffler c. cl., str. 41.
Srv. O b s t; cit. dílo, str. 25; H
S che f fl er. cit. dílo 116-117.
a sen k a
2)
3)
4)
5)

6) Revised statutes

čl.

111

p, cit. dílo str. 73.;

5193.

z toho
'
v též něk I
, 7) ClZákon
. výslovně to dovoloval',
c1uVO(1u b vval
zvany . eanng House Certificates
<
o. H a s e 11 k a 111 p str, J
73 'U 't ( Y
.
.,
p o u:
M one)' 111 Politics, str. 271.
8) Se h e f fl e l' str. 117.
0

Tím je vyčerpána í-ac1a občžních prostí"edkú, jimž pl"ináleží
povaha peněz právním í-ádem vytvol'ených a požívajících státní
akceptace.

Je však ještě promluviti o někter)lch druzích platidel, která však
není možno staviti v jednopoi'adí s předešlými, poněvadž nebyly
právní.m řádem vytvořeny, chybí jim st'átní akceptace a krom toho nejsou
vydávány pro širší oběh, nýbrž z pravidla obíhají jen místně mezi
ba'llkam.i-členy téhož cľearingovél1o sdružell'í.1)
Sem spadají pí'edevším:
Clearhlg Honse Certificntrs. Jsou tc nezúročitelné, indossovatelné
potvrzenky za složené zlato či zál):onné peníze (lawful money) u Clearing
Housu samotného nebo banky k tomu určené, které zní na okrouhlé
obnosy a jsou splatné a vista. Slouží pohodlí bank, aby jimi salda
clearingová vzniklá denním odúčtováním mezi jednotlivými bankamičleny sdružení clearingového, mohla bS,ti vyrovnávána. Nelze je tedy
považovati za peníze státem uznané, poněvadž nikoliv právní řád,
nýbrž volné ujednání bank vyhroi"ilo tento platební prosUedek. Nejsou
tedy oběživem a nejsou nikde v úl"edních statistikách oběživa zahrnuty.
Právní i'ád tyto certificates trpí a uděluje jim jisté vei'ejnoprávní
poslání pouze v tom směru, že smějí bS,ti vpočitávány v zákonné reservy
bankovní.2) V polovici let osmdesátS,ch vydával Novo-yorkský Clearing
House takovéto poukázky v appointech 5000 a 10.0000vých na základě
drobných sHíbrných mincí pod jménem Coin Certificates. Nyní. téměř'
bez výjimky se používají jako potvrzenky za ?:lato .
Naprosto od těchto Clearing House Certificates se liší, ač mají
podobné jméno, t. zv.
Clearing H01tse Loall. Certijt:cates 3 ) (jimž někdy zkrácen~ l"íkaji
též Clearing House Certificates). Jsou pouze nouzov)'m opaťíením
v dobách nejvýše kritických. Jejich vydání závisí od usnesení clearingového sdruženÍ. Vydávají se jako poh;rzenky za složené cenné papíry
nebo i směnky. Zvláštní výbor podá nejd1"íve dobrozdání o složeném
depositu a teprve potom se vydají Cl. H. Loan Certificates obyčejně
do 75% nominální ceny složené jistoty. Znějí na okrouhlé obnosy
1) Nelze tudíž schvalovati, když na pHklad H a sen k a m p cit.
dílo, str. 18. a násl., je zařazuje v jedno pOl'acH s ostatními druhy papírov)rch
peněz (verschiedene Sorten von Papiergeld, str. 70).
2) Zákon z 3. června 1864, čl. 31; Rev. statutes čl. 5192.
3) Srov. o nich: C. E. Cu r t i s: Clearing House Loan Certificates
v Yale Review, listopad 1897, sv. VI., 5tr. 251. a násl.; H a sen k a m p,
cit. dilo str. 73. a násl., 112.; H a sen k a 111 p: Die wirtschaftliche Krisis
des ]ahres 1907 in clen V. St. v. Am., str. 22-25, 46--50; Mo n t g o 111 e r y
R o II i n s: "Money and lnvestments", str. 84.-85; 'vV hit e: "Money
and Banldng" str. 247. a násl. ; K n o x: A History ofBanking in the Unitecl
States, str. 183., 197., 202.
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a musí při vyrovnávání clearingov}Tch sald od jednotlivých členů
Cl. Housu bfTti pbjímány jako hotovost. Sdružení clearingové poukázky
vydávající obyčejně ukládá tresty těm, kdož by takovouto poukázku
předali osobám nebo firmám, jež nejsou členy Clearing Housu. Též je
pHsně vydavateli zapovězeno, aby takovýchto clearingových poukázek
bylo používáno k platům jin}lm než místním, tedy ku př·. mezi různými
cleaľingovými sdruženími. Z toho lze viděti, že nikdy neslouží širšímu
1
oběhu ), a jsou náhradou a úsporou oběživa jen v dobách kritických
proto, že v dobách klidných tato salda bývají vyrovnávána v hotových.
Na tyto poukázky je dále uvalen značný úrok (6-7%), aby pokud
možno brzo byly brány z oběhu.
Nejdůležitější ľozdíly od pravidelných Clearing House Ceľtificates
jsou tyto:
1. Zákon z 3. června 1864 mluví o Cl. H. Certificates prvního
druhu. Uznává je tedy. Cl. H. Loan Certificates však nikdy schválení
zákona nedosáhly a nutno je považovati za svépomocné, mimoprávní
nouzové opatření cleaľingových sdľužení.
2. Cl. H. Ceľtificatcs mohou b}Tti vpočítávány do ľeserv a tím
je jim svěř'eno jakési veř'ejnoprávní poslání. Cl. H. Loan Ceľtificates
jsou naprosto soukľomého ľázu a v reservu bank nikdy nesmí býti
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války. Jejich počet se tenkľáte omezoval toliko ~.a 5 }~illi~~l? d~l~.
Od těch dob se jich výdej pľavidelně opak~val pn kazde vets1 kľ:s1.
T k v době krise v r. 1873 byly vydávány netohko od Cl. Housu v Novem
iv
a ve
byly
r.
a v 1890. 1 ) Tehdy jich bylo vydano ]lz 27 nlllhon~ d~l~a:.u. V lOce 189,
bylo jich dokonce vydáno 63,152.000 ~?ll~~) v? vy~eJl Je)lch za posledl1l
paniky v r. 1907 bude učiněna pozde)l S1rS1 zmll1ka.

Y~rku, nýbľž

III.

P~ilad.~~phii. ~á~e

vy~~vány,v 188~

Závěrečné přehledy.

Tím by byl podán ng,stin amerického oběživa. Aby v~al~
v každém ohledu vyniklo názorně postaveni ?anl:ovky ,:e s:'ovn~m
, tatním oběživem budiž zde podáno někohk prehledu menoveho
s os
,
dk .
/ ,
dem
postavení všech stávaiících oběžních prosHe II pľavmm ra
vytvoÍ'ených a poZívajících státní akceptace.
V

Přehled

a) J{ovové

započítávány.

3. Cl. H. Ceľtificates jsou bezúľočné, Cl. H. Loan Ceľtificates
jsou vysoko zúročitelné.
4. Cl. H. Certificates jsou uhrazeny hotovostí a to huď (obyčejně)
zlatem nebo zákonnými penězy, Cl H. Loan Ceľtificates jsou pouze
bankovně uhrazeny, tedy směnkami nebo cennými papíry.
5. Konečně Cl. H. Certificates jsou stálým zař'ízením, kdežto Cl. H.
Loan Certificates jsou mimoi'ádným nouzovým opaHením v době krisí.
Oba tyto druhy Clearingových poukázek mají jen to společné,
že nebyly právním ř'ádem vytvoř'eny, že slouží pouze soukromému
oběhu (tedy mezi členy jednotlivého clearingového sdružení) a že
nemají státní akceptace; vykonávají však určité funkce peněz (jsou
platidlem pro salda) a mají vnější podobu papírových peněz (jsou to
cenné papíry, na okrouhlou sumu a splatné a vista) až na to, že znějí
na řád.
Clearing House Loan Ceľtificates byly vydány po prvé 2) usnesením
Novo-yoľkských bank 2. listopadu 1860 3) pi'ed krisí, hrozící z obč'anské
1) Mylný názor, jakoby Cl. H. Loan Certificates byly určeny pro
všeobecný oběh, by čtenái' mohl získati ze slov Marcuse-ových, cit. dílo,
str. IlO. "u. daflir Clearing H. Certificates in den Verkehr brachten," proti
čemuž s dúrazem nutno opakovati, že tyto poukázky slouží jen oběhu
mezi bankami, členy clearingového sdruženÍ,
2) V poněkud jiné formě bylo jich dokonce použito již v r. 1857;
srv. H a sen k a m p: Die "w. Krisis 1907, str. 23.
3) Bankers Magazine, New-York, sv. XV. (1860-1861), str. 500.

Bostoně

A.

oběživo,

Zlaté mince

I

/

Drobnější

SHíbrné
dollary

střibrné

mince

Drobnější

mince
z nedrahého
kovu

Hrubá váha

25·8 grains
na J doll.

412·5 grains

385·8 grains
na 1 doll.

5 cent
77·16 grains
1 cent
48 grains

Zrno

900/1000

900/1000

900/1000

75% mědi
25% niklu
95% mědi
5% cínu

Hranice V)7deje

Neomezená a
volná

Ražení zastaveno v r.
1905 vúbec

Dle poHeby
na státní

Dle poUeby
na státní

účet

účet

I

~---

I
1) Finance Report 1891, str. 388.
2) Comptr. of Curr. Report 1893, str. 15. Jen v Novém Yorku samotném pi'es 40 mill. doll.
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Zlaté mince

Mince v lmsech po:
Státní
akceptace

20, 10, 5,
2% doll.

I doll.

50,

Pro všechny I Pro všechny
dáv- vei'ejné dávky
k)'

veřejné

Směnitel-

sUíbrné
mince

I

-

nesměnitcl-

-

. nost

platidlo

kurantní

I

neobIUeZen}',
leda bylo jinak
umlu- I
ven o

I

V zákonn}'ch

penězích

penězích

(la"'Íul money) u pokladnice
státní v obnosech
20
doll. a násobcích

(lawf111 nlOney) u poklaclny státní v obl1osech 20 doll.
a ná~obcíclt

10 doll.

do 25 centú

kurantní

drobné

drobné

10, 5, 2, 1
doll.

Ve zlaté
u pokl.
úi'adu

Ve zlatě
u pokladního úřadu

Směni

telnost

Ve zlatém
Ve stHkovu u pokl. brných
Madu
dollarecb
u poklad.
úJ'aelu

_ _ _ _ _ I!I _ _ _ _ _ - - - - -

neoblueLegal ten- neobmezen)'T
der cha - a ž na úroky zený, leda že
racter
ze státního
bylo jidluhu a dovozná cla l ) nak umluveno
Stát. ak- Pro všechny
ceptace vei'ejné dávky kromě
ceP)

I

Pro
všechny
vei'ejné
dávky

nemají 1.
t. char.

Pro
všechny
vei'ejné
dávky

Státovky
(Greenbacks)

I

I Zlat~

Poklad.
poukázky
z r. 1890 1

Pro
všechny
veí'ejné
, dávky

346.681.016 Nevydávají Neomezená Obn05ľaNesmí
clollarú
se již a staza pHjem
žených
pi'evyšohují se
zlata, leda
stHbrvati lmz oběhu že zlatá re- ných dol.
pitál
serva klesne 562,173.
bank Nápod
530
radních
100,000.000
dollarů

Ve volllÉ'm.

oběživo

1. bjna roku 1912 2 )

Zlaté mince
Zlaté poukázk y 4)

]841,382,4:-\5

Pro
všechny
veřejné

dávky
cel

B.

V pokladn ím
Veškeré
ve lHaelě jakozto
Spoj. Státech majet. vlá(lní

I

(in lawful
luoney)
u pokl.
úl'. nebo
u banky
v)'Tdei e

kromě

Přehled

pou-I StHbrné Bankovky
kazky
poukázky

V zák.
penězích

nemají 1. nemajil.t.
t. char. cltaracteru

oběživo.

I

Hranice
výdeje

1.000, 100, I i 0.000,5.000 i 00, 50, 20, 1.000,500,
1000,500,
10, 5, 2, LOO, 50,20,
2,1 doll.
100, 50, 20,
1 dol!.
10, 5 doll.
10 doll.

iíO, 20, 10, 5,

100, iíO,20,

II

b) PaPírové

I

I

1.000,500,

Appointy

V zákonn}'ch

Poklad ,
Zlaté
I SWbrné Bankovky
poukázky
poukázky poukázky
z r. 1890 I

I,

II

25, 10 5 cent, I cent
centú
Pro všechny
dávky do 25
centú

(10

Státovky
(Greenbaks)

mince
z nedrahého
kovu

Pro všechny
dávky do 10
clo ll.

né

Legal ten der .neobmezen)"
charakter

Drobnější

Drobnější

SWbrné
doll ary

166,06B.040

ll.

oběhu

,,,

r1)na 1 91211.1eelna 187!J3 )
609,910.3261

110,165. 890 1 946,242.270

1) Toto omezem Je ovšem (lnes nepraktické;
2) 3) 4) viz str. násled.

06,262.850

21,189.280

srov. str. 13 pozn. 2.

3:l
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Veškeré
oběživo ve

Iv

pokladním

úi'adě jakožto

Spoj. S.átech jmajet. v:ádní

ll. října 1912 ll. ledna 1879

1. října roku 19122)
Stříbrné

Ve volném oběhu

3)

dol-

lary

565,424.3671

2U6.306

68,970.061 1

h, 7\l0. 72]

Stříbrné

poukázky4)

13,785.334

482,367.36

413.360

Drobné stÍ'Íbrné mince

167,248.119

23,]00.165

144,147.954

Pokl. po uk.
z r. 1890

2,855.000

8.740

2,846.260

Státovky

346,681.016

5,295.957

341,385.059

310,28B.hll

Bankovky

747,779.654

36,770.326

711,009.328

314,339.398

364,486.66'1 6 ) 1 3306,883.924

816,266,721

Celkem

3671,370.591

67,982.601

-

'h Comptr. of Curr.
vuvádí
v ·ve.své zprávě za rok 1913 ' stl' . 54. pouze
u rnn?u v~~mr~u obezl,:a.ve SpoJ. Státech, kteráž obnáší 3,720.000.000
dollarn" C,llI aSI o 50.111llbonú doll. více než v r. 1912. Z tohoto obnosu
:~ ?aC~aZl v P?l~lad.l1lčním úř adě jako majetek vládní 356·3 millionů clol!.,
cll~ ~Sl 0.8 mIll10nu ~~l!. méně než v roce 1912, tak že v oběhu se naCh~ZI aSI 3,363.7 1l111honú cloll., t. j. téměi' o 58 millionú clo ll. více
nez v r. 1912.
Úhrnný obnos vydaných bankovek dne 31. Hjna 19136 )
obnášel 758,899.709 doll., čili .z celkového obnosu oběživa asi 80%
(presně 19·6%.)
2) Comptr. of Currency, Report 1912. V)Ttah z knihy: The Wodll
1913 A~l~~nac and EncycIopaedia str. 271, statistika za lUl:3 není v nejposledne)slm "Comptr. oI Currency Report-u" obsažena
3)
.
Data za rok 1879 vzata z Hasenkampa, cit. dilo str. 74.
_4) ,~ou:dzl~ám od~ovidající obnos hotov)'ch dotyčných peněz je chován
v pokl. urade, avsak nem zahrnut v obnosech uváděn"ch)' ako ma)' etek vlád .
6) V b '
.
m.
.'
o nose uvaclěném zde jako majetek vládní není zahrnut obnos
dep~slt vládních ve výši 35, :381, 213 dolL, u Národních Bank složenÝch.
O techto depositech později.
6) Comptr. of CUrT. Report 1913, str. 25.

Z toho plyne, že bankovka zaujímá v Unii proti našim poměrům místo daleko podhzeněj Ší.
Důleiitost bankovky v rámci oběživa Spoj. StáHl však je
hledati jinde. Pozorujeme-li jednotlivé druhy oběžných prostředkú
v Unii, nemůže nám ujíti, že pouze zlatá mince (a tím eo ipso i zlate
poukázky) a bankovky mohou tvořiti pbrůstek v obj emu celkového
oběživa. Neboť ražba stNbrn'Ých dollarú' byla zastavena r. 190:5
(volné ražby není) a tím 1: střibr1té poukázk~ , jichž výdej je vázán
na depositum sHíbrných dollarú, mohou zVětŠitI svůj oběh pouze
na úkor oběhu stříbrných dollarů. StHbro k ražbě drcbných stříbr
ných mincí (subsidiary silver coiu) musí b)Tti od r. 1906 kupováno
a jejich nová ražba je podmíněna poHebou drobné mince (needs
oť the people). Že se tu může jednati jen o nepatrněj~í obnosy,
je jasno, Totéž platí o drobné minci z mdrahýrh koml, Pokl. poukázky z ť. 1890 mají býti z oběhu vzaty a nepHpouštěji rozmnoženÍ. Konečně oběh státovek (Greenbacks) stanoven zák.
z r. 1878 jednou pro vždy na obnos 346,6Rl.016 a ke každému
rozmnožení by bylo Heba nového zákonodárného aktu.
Pravdivost této úvahy nám ukazuje následující sestavení:

Procent1tál'ltí sestavení

l. července roku ....... ,
Zlato a zlaté poukázky ..
Stříbro a stříbrné poukázky
Státovky. . . . . . . . . . . . . ..
Pokl. poukázky z r. 1890..
Bankovky Národ. Bank ..

oběživa

Spoj. Stát,tLl)

1896 1902 1905
33·0 41·7 43·9
29·4. 26·7 24·9
14:8 14·8 12·8l
1·5
0.4[
8·6
14·2 15·3 18·6

Zarok1912 jevisenám
procentuální poměr
oběživa, ole statistiky
na str. 31.,32. uvedené,
takto:

aSI 50%
asi 20%
celkem aSl 10%
asi 20%

Přesunutí poměrů ve prospěch zlatého oběživa a bankovek
je do očí bij ící.
Dále je však ještě uvážiti, že rozmnožení zlatého oběživa
může se díti buď domácí výrobou zlata neb dovozem. Že prvé
nesouvisí s potřebou oběživa v zemi, je samozřejmo; potřebu
oběživa pak nelze uspokojivě upravovati ani dovozem zlata.

1) Treasurers Report 1905, str. 18.
Loeventtein: Cedulové bankovnictvl americké.
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Mimořádnými prostředky vynucený dovoz zlata je ostatně spojen
s nepoměrnými oběťmi. (Tak v Unii v r.1907.) Z toho tedy prá~ell1
musíme usuzovati, že celá váha toho, aby oběživo vyhovovalo
proměnliv}Tm hospodái-ským potřebám země, spočívá na bankovkách Národních Bank.

Pokud bankovky těmto požadavkům na ně kladeným vyhovují, respekt. až do pí'ijetí nového zákona v prosinci 1913 vyhovovaly, bude předmětem úvahy v kritické čás ti této práce.
Závěrem budiž ke všeobecné charakteristice americké měny
podotčeno toto:

Ačkoli je v oběhu ve Spoj. Státech veliké množství pa pírových peněz s nuceným oběhem, nemůže zde přece býti řeči o měně
papírové, poněvadž všechny druhy papírov}Tch peněz jsou přímo
nebo nephmo směnitelné za kov. Pokud se týče kovových peněz,
mají ráz našich kUlantních mincí, jsouce neobmezeným platidlem,
zlaté a sHíbrné dollary. JeHo pak je připuštěna pouze volná ražba
ve zlatě, můžeme charakterisovati americkou měnu kovovou jako
dvojitou měnu neúplnou. Poměry jsou tam v té příčině zcela
obdobné jako v Rakousku-Uhersku, pokud jsou v oběhu staré
stříbrné zlatníky, anebo ve Francii. K tomuto stavu se arci v každém
z uvedených států dospělo po jiných cestách.

B.
Organisace cedulového bankovnictví před
novým cedulovýnl zákonem ze dne
23. prosince 1913.
I.

Dějinný

úvod.

Dkolem tohoto stručného nástinu dějin cedulového bankovnictví ve Spoj. Státech, jemuž věnována je velmi obsáhlá litera~
tura1) , je hlavně - na rozdíl od dosavadních prací - narýs~vat~
linie ~rývoje a idee, jímž vývoj cedulového,. banko~m~;vl
v jednotlivých obdobích byl ovládán. Dle rozdllu ve VU~Clc~
těchto ideích rozděleny byly i dějiny cedulového bankovmctvl
samostatně na pět charakteristických období.
PH organisaci cedulového bankovnictví běží jednak o organisaci ústavů bankovky vydávajících (odpověď na otázku: kdo
1) P. Ma r c II s e: cit. dil 1-40.

G
A.'
].
H.

O b s t: cit. dilo 1-30.
H a sen Ir a m p: 76-128 cit. dílo.
S che ff 1 e r: cit. dílo 82-105.
.
Wh i t e: Money and Banking illustl'ated by Amer. Hlstory
2 ed. Boston 1902.
F. J. K n ox: A history of Banldng in the United States New
York 1903.
Han d w čj rte r b uch der Staatswissenschaften II. sv. článek
Eug. von Philippoviche o am. ceduL bankovnictví.
Ch. A. Co n a n t: A history of modern banks of Issue N. York;
London 1902.
Hor n: Bankfreiheit 1867.
P. Mal' c u s e: Das Bundesgesetz der Vereinigten Staaten von
Amerika uber dasNotenbankwesen. Stuttgart und Berlin.1905.
3*
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má bankovky vydávati), jednak o organisaci výdeje bankovek
samotných (odpověď na otázku: do jaké míry a jaké bankovky
smějí býti vydávány).
Budeme se tedy zajímat po stránce organisace ústavú cedulových:
1. zda v té které době pí'evládal směr centralisační či decentralisační,

2. zda pí-evládala zásada bankovnictví cedulového svobodného či vázaného na jisté koncesse a privileje se strany státu.

Po druhé stránce, totiž ohledně organisace výdeje bankovek
bude Ueba si všímat:
'
1. zda v té které době byl výdej bankovek neomezeny' vl'
,
bl'
c
omezeny, a y -ll omezený, do jaké míry; zda o jistotu bankovek
bylo postaráno jistou úhradou čili nic,
2. jaká byla povaha bankovek jakožto peněz; zda ted
na pl.
v,
v, 1y st'a t 111' a1cceptace; zda jim pHslušel legal tender
Y
pozlVa
character a zda byly směnite1ny a zač.
L. L e w i s: A history of the' Bank of North America, Philadelphia 1862.
H.. H. C.a t ~ r a ll: The Second Bank of United States (Decen.
pubhcahons of the Univ. of Chic.). Chicago 1903.
W. G .. S u m m e r: A history of Am. Currency 1878 (H.ev. 1884);
Hlstor>: of Banldng in the U. S. (vol. 1.) New-York 1896.
D. R. 'V hlt ne y: The. Suffolk Bank Cambridge (l\íass.) 1878.
H. W. Do met t: A lllstory of the bank of New York 3
1
New York 1884.
. ee.
A. S. B o II e s: Financial History of the Uniteel States, 2. eel.
New York 1884-1886 3 vols.
L. C. R o o t: States as bankers (Sounel Currency 1895, vol. lL,
Nr. 10); New England Bank Currency (S. Cur. June 1895
vol. II., Nr. 13); The First U. S. Bank (Sound Currency 1897:
vol. IV., Nr. 7); The second Umted States Bank (S. Cur 1807
vol. IV., Nr. 17).
.
,
Fr e i h ~ r. r

V.

Hoc k: Die Finanzen u. Finanzgeschichte der

Verel~lgten Staaten v. Amerika, Stuttgart 1867.

J. K.

G II bar t: The History of Banking in Amerika London
1837.
.
'

W. M. G ou. g e: A short history of paper moneyand banking in
the Umted States, Philadelphia 1833.

Než pl"ejdeme k dalšímu, musíme si napl'ed objasniti, co rozuměti
budeme centralisací neb decentralisací v bankovnictví cedulovém a co
bankovnictvím svobodným neb vázaným na koncesoe a privileje:

aj Centralisace

~

decentralisace.

O centralisaci mluvíme, když v určitém státu, jakožto hospodářské
jednotce, platí pro cedulové bankovnictví buď právní monopol, t. j.
pouze jediná 'banka cedulová lná privilej vydávati bankovky, anebo,
je-li sice ústavů bankovky vydávajících více, avšak jednomu z nich
právním l'ádem svěl'eno vedoucí postavení. Tak zejména vedoucímn
ústavu připadá úkol prováděti diskontní a devisní politiku. Přísná
centralisační ,soustava prvního druhu je zavedena na př. v RakouskoUhersku, ve Francii, v Belgii; volnější centralisační soustava druhého
druhu na př. v Německu, v Anglii, v ltaliL V protivě k oběma těmto
druhům centralisačních soustav stojí soustava decentralisační, kde
působí vedle sebe více cedulových bank jako rovnocenné, na pL Spoj.
Státy, Kanada.
Ve Spojen)lch Státech však musíme od této decentralisace, týkající
se ústavů cedulov)lch, odlišovati ještě decentralisaci jinou, te-tiž onu,
jež se týká cedulového zákonodárství. Z plíčin, jež ihned seznáme,
měly všechny státy Unie právo vydávati zákony upravující cedulové
bankovnictví a během času dokonce i zákonodárné sbory ústřední.
Budeme tedy, sledujíce dějinný vývoj cedulového bankovnictví nuceni
přihlížeti k decentralisacÍ obojího druhu a k rozporům mezi zákonodárstvím spolkovým (úsťí'edním) a státním (partikulárním).

b) Cedulové bankovnictví svobodné -

vázané.

Zásadní myšlenkou 1~čení o svobodném bankovnictví bylo, že 1\e
státního mincovního regálu nemúže se dovozovati banko cedulový
regál, poněvadž mince (hard money) fungují co peníze, tedy co měnidlo,
platidlo a míra hodnot, kdežto bankovka v první i'adě funguje co
nositel úvěru.
Státu nelzepřilknouti ,1 nic větší právo nad úpravou bankovnictví
cedulového, než nad úpravou jakéhvkoli jiného úvěrního úkonu. Ně
jaké zvláštní výs(,stní právo obdobné mincovnímu regálu je tedy theoreticky vyloučeno. Tím nemá býti l'ečeno, že jakékoli zákonné urovnání
poměrů cedulových je nepřípustno. Vždyť i depositní i směneční obchod
a i jiné úvěrní obchody jsou zákony uspol·ádány. Toliko všeliká privilegia a koncesse mají býti odstraněny. Každému má býti dovoleno
vydávati bankovky, jako vydávati směnky, jen splní-li zákonem stanovené podmínky. Tato theorie však, jak časem byla formulována,
připouští tedy přece vzhledem k zvláštní povaze bankovky (její děli
telnosti do nejmenších obne'sú, schopnosti oběžní a rozmnožitelnosti),
jejíž nadužití by mohlo míti dalekosáhlé, neblahé následky, zvlá~tní,
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ba ,zev!'ubnou úpravu cedulovfTch oměr'
,
v .
spravne podotýká, může i zásad!' l .v u. 1 ak ze" Jak Marcuse 1)
prakticky tén;ěř yl~,cedulovému l~g~~~~lZenec bankoVl11 svobody dojíti
,.
Tato teone resl pouze otázku jormálního o " ě
k?v~(J, a hájí oproti výsostnímu rávu'
pyravn ~í vy~av~tJ bandav~m bankovek, zásadní svobo~u kav~;tu udel?va~l pnvlleglUm vysplml předepsané normy chránící bZ: 10 vydavatI bankovky, ač-li
positivní materialn'Í úpravu těchto no :zpecnott bankovky.a) Avšak pro
žádné dúsledky. Nositelem fonnáln~~~ n~Pl~~l~U,ZtOdsta.ty této teorie
teorie plynoucích byla ve Spoj St' ť l{1 a IC (JCl ,Požadavkľt z této
žadavek její vrcholil v odstranění' t a e~ 1 .e emokr~tIcká strana. PoDle tohoto požadavku demokratici(~v. tClalte~s, t. J. koncessních listin.
zda v tom kterém období lze mlu'~it rany ~det~le také p~suzovati.
,bank-System).
. I "o svo ode bankovl11" (Free-

t

ve s~~ě~~~~tnrm,pn:o~čleúová~1í dějin cedulového bankovnictví
.
.'
;C 1. nam II e orgamsace ústavú cedulových (ne teel r
Olgamsace vydeJe bankovek) _ . C't 'v
"
}
ráz jeelnotlivy'm obd b'
Jez o ta prave vtIskuje určitý
..
o nn.
Podle tohoto dělítka můžeme rozeznávati pVt bel b'.
I oel d b
v, tl'
d
e o o 1.
'1 . y
o zaca (U ce ulového bankovnictví za dob k l " 1
mc 1 az do r 1791 t . d v,
,
o oma S . ) h'
, . J. o znzem první centrální bankyceelulové
po]enyc Státú (First U. S. Bank).
II. 1791-1836
"
I b
l ' t . J' . obel ob'1 centralmch
bank (1791 1811
. an m, 1816-1836 II. banka).
- l
III. 1836-1863 Doba
b d '1
zákona o Národních 'Banká~~o(~ ~~e 10 b ankovnictví až do píijetí
a lOna1 B ank Act)
IV . 1863-1913 Doba ced 1 ' 1 b
.
zákona z r. 1863 až
y," t' II ?vyc: ank organisOVan)TCh dle
nictví z 23
.
o pllJe 1 noveho zakona o cedulovém bankov. pro~ll1ce 1913 (t. zv. Feeleral Reserve Act)
V . Doba neJ110vější.
.

ci

Obdobl I. ai!J do roku, I7QI Toto obd b'
"
jakékoli organisace cedulových ba~k
y o vl postrada.vlastně vúbec
sklonku této doby a to ojediněl B' )onevadz tyto vZl11kly teprve na
bylo vydáváno hojně a írov '~h an ~ovek ~louho ne~ylc, za to však
později vytvolily Spoje~l Stál b p~nez. J ~z~o, kolome anglické, jež
mater'ské zemi, pH tom však
:aYr ve vmÍIl11 ?p~á:é nezávislé na
.bylo přirozeno že si kazvd'
. h p osto neodVIsle Jedna od druhé
,
a z mc upravovala p Vv,
'
mostatně. V tem je též hledati říčinu
e~ezl11 organisaci salovém zákonodárství V' d' P,
pozdeJšl neJednotnosti v cedu.
y eJ paplrových peněz jednotlivými auto-

liž

Y'

1) Str. 23 cit. díla.
2) Co n a n t, cit. dílo str. 325.

,

nomními koloniemi (t. zv. colonial bms of credit) děl se tak překotně,
že tyto "colonials" došly brzy značného. znehodnocení. Tomuto
znehodnocení nezabránily ani t. zv. "anti bubble acts" (1751, 1761,
1773), zákony to anglickým parlamentem vzhledem k tomuto plevýdeji
papírových peněz vydávané. Válka o svobcdu přinesla hned po bitvě
u Lexingtonu (177b) nový druh papírových peněz, jenž se nazýval "revolutionary bills" nebo též "continental bi11s". Vydavateli se staly
místo bývalfTch kolonií nově utvořené spolkové státy, avšak jinak tyto
continental biI1s upadly v podobné znehodnocení, jako staré "colonial
bills", tak že do dnes pro něco naprcsto bezcenného se užívá rčeni "not
worth a continental. "1)
Pdms o skutečnou cedulovou banku se stal již r. 1714 ve stfttě
lVIassachusetts ;2) banka však nedošla schválení. Ní dl r. 1781 vzniklo
více pokusil o cedulové banky (tak na př. r. 1741 t. zv. landbank),
jež však se setkaly s nezdarem. Většinou byly vydávány totiž bankovky,
jichž oběh se omezoval na kruh zákazníkú banky vydávající, takže
takové bankovky měly povahu čistě místní. Úhrady tu také nebylo,
poněvadž závazek vzíti bankovky z oběhu nastával až 20 let po výdeji,
a tu ještě mohlo splacení býti provedeno ve zboží.
O první skutečné cedulové bance možno mluviti, když 26. května
1782 byl udělen "charter" tak zvané "Bank oť North America" ve
Philadelphii, v Pensylvanii. Brzo po té vznikly ještě t. zv. "Bank of
Massachusetts", v Bostonu (7. února 1784) a Bank of New York, v New
Yorku (9. června 1784).
Nejdůležitější z nich byla Bank of Nortll America. Obdržela
vlastně kOllcessi již 1'. 1781 od kongressu "of the confederated Colonies",
původních to 13 států. Poněvadž však ústavnost této koncesse byla
pochybna, vymohla si banka, jak již shora řečeno, 26. V. 1782 ještě
zvláštní charter ve státu Pensylvanii, tak že mohla pozústávati
dále jako Státní Banka (State bank) po př'ijeti nové spolkové ústavy
S
(1789), kdy již žádné koncesse od spolkové vlády neobdržela. ) Její
kapitál obnášel 400.000 dol. Její bankovky měly spolkovou akceptaci
u všech veřejných pokladen. Byly směnitelné za španělské dollary
(spanish miI1ed dollar - tehdejší měnová jednotka [unit] konfederovaných státú). Legal tmder character jim nepříslušel. Úhrady zvláštní
nebylo.
Bank of Massachusetts nepodléhala púvodně žádnému omezení
ve svých obchodech. Teprve v 1'. J 792 byla jí uložena omezení, jež
sloužila pojištění vydaných bankovek. Vydané bankovky a dané zápůjčky neměly převyšovati dvojnásobný obnos kapitálu, složeného
1) H. Wh i t e: cit. dílo str. 126.
2) Se h e f f 1 e r: str. 85: A projection for erecting a Bank of Credit
in Boston, New England, founded on Land Security.
8) Podrobné údaje o ni viz La w r e n ceL e w i s: A history of
the bank of North America, Philadelphia 1862.
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skutečně ve zlatě a ve síříMe. Porušení tohoto ustanovenI' mevlo . ,
Vt' v v d't l' b l ' .
v zape}, ze re 1 e, e an W mUSIlI ručiti osobně. Zda bankovky této bank
pozIv~ly státm akceptace, není prokázáno. Nebyly legal tenders b lY
směmtelné.
a yy

O bankovkác? banky "oj New Yorh" platí celkem totéž, co bylo
receno o bankovkach banky "of Massachusetts". Omezení co do v'd .
bankove1{pnnes
V' 1 novy' c1larter banky z r. 1791, ve kterém se stanovilo
Y ale
ze ~a;azky, banky (v něž dlužno pojati i bankovky) nesmí pievyšovatl
tro]nasobny obnos splaceného kapitálu.
v

v

v

,

v.'

P~o, c~lkový 1'~S tohot~ ohdohí (tl;; do

1'.

I7fP) je

pnznacne, ze poprve tu nastavá ro~por mezi zákonodárstvím
sPoZk~vym a státním (jednotlivých státú). Bank of North
Amenca obdržela 31. prosince 1781 koncessi od kongressu
(ne tedy od jednotlivého státu) a její činnost nebyla tedy omezena
na území jednoho státu, nýbrž mohla se vztahovati na celou
t~hdejší, oblast :!nie~ Později se pro banky tímto zpúsobem orgamso,:ane vytvonl na,ze~ "Banky Národní" (Natiollal Bank) na
rozdll od Banky Statm (State Bank), jež obdržuje charter na
z~kladě. s~~tní~o zák~n?dárství od státu, v němž se nachází její
sld!o a JeJ1z pusobem Je na území téhož státu omezeno, aniž by
ovsem byla státním ústavem, jak by dle názvu se mohlo souditi.
Bank of North America byla tedy organisována jako Banka
Národní. Avšak velmi záhy vzniká pochybnost, zda taková koncesse je dle ústavy správná, a proto banka si vymáhá ještě
charter od státu Pensylvanie, aby trvání její alespoň co Státní
B~n~y bylo vpojištěno.1). Zákonodárství jednotlivých spolkových
stahl ohledne bankovmctví je tedy ttepochyb'ilé a jen ohledně
zák~n~dárství, spoll~ového vznikají pochyby. Státy dovedly si
ud~eŤ1 ve sve n~ocI to~o ~dvětví zákonodárství, které jim pří
slus~lo za panstvI AnglIe, Jako koloniím od sebe vzájemně neodvIslým, každé zvlášť a samostatně. Z toho vzniká ona decc11.tralisace v záko110d:árství cedulovém, které trvá až do nejnovějších dob.
. D~centrahsace (-m1tohost) 1ístavú samotných tu doposud není
(exIstuJí ve 3 rúzn~Tch státech 3 ústavy,)2) avšak žádné zákonné
ustanovení jí není na pí-ekážku.
1) ~anka ta existuje dosud co Národní Banka. Označení "Národní",
ac J1nak Je t? nez.bytno, míti nemusí vzhledem ku sv)'m bývalým zásluhám.
Srv. L e w 1 s, CIt. d. str. 116.
2) Existovaly sic.e ještě jiné cedulové ústavy, avšak oběh jejich bankovek byl většinou místnÍ,
V"

O svobodě bankovn.í nelze v tomto období mluviti, poněvadž
samotné vzniká několik desetiletí později. Ale již zde bývaj;
zárodky její hledány. Dle lVlarcuse1) a Zane-a2) panovalo ve
Spojen)Tch Státech vždy mínění, že výsadu vydávati bankovky
může pouze stát uděliti, nelze tedy dle jejich mínění schvalovati
snahy těch, kter-í dovozovali ze živnostenské svobody, zaručené
ústavou spolkovou, též svobodu bankovní; neboť vkládají prý
do ducha ústavy něco, co nikdy neobsahovala. Naproti tomu
\ Gallatin3), Conant4) a s nimi Hasenkamp 5) tvrdí, že pojem banka
ve Spojených Státech byl ode vždy totožný s pojmem banky
cedulové. Výdej bankovek byl rovněž jako v Anglii prý považován
za nutnou součást práva prováděti bankovní obchody vůbec.
Ani jedno, ani druhé nevyžadovalo zvláštního povolování. Podstatná změna ovšem nastávala, jestliže banky chtěly, aby jejich
ručení bylo omezeno na vlastní jich jmění. V tom případě bylo
nutno vyžádati si koncessi, t. zv. charter.
Mínění poslední je prohlásiti za správnější, ježto charters se
skutečně vydávaly jen pH omezeném ručení bank. Odúvodnění
těchto charters je hledati však ne ve zvláštním právu státní
svrchovanosti, které spočívá v povolování výdeje bankovek,
nýbrž ve snaze státu ochraňovati veřejnost pí-ed poškozením.
Z tohoto hlediska vycházejíce musíme doznati jisté oprávnění
mínění oněch, kteI-í bankovní svobodu dovozovali ze živnostenské
svobody, zaručené ve spolkové ústavě. Pokud totiž nepHhlížíme
k teoretickým vývodům onoho učení, n~Tbrž k praktickým požadavkům, jež ono učení klade na úpravu cedulových poměrů,
dojdeme k názoru, že v praxi se shledáváme se zárodky bankovní
svobody již v prvních začátcích amer. bankovnictví vůbec.
učení

Období II. 1791-1836. Po pl'ijeti ústavy dvoutřetinovou vět
šinou stáhl v roce 1788 a po upevnění vnitl'ních poměrů mladé republiky, navrhl první její tajemník pokladu, Alex. Hamilton, zřízení centrální
I) Cit. dílo str. 3.
2) Z a n e: The laws of Banks and Banking Chicago 1900, str. 33

3)
States,
.)
a násl.
S)

Suggestions on the Bank and Currenc.y of the Several United
New, York 1841, str. 9.
Principles of Money and Banking, New York 1905, sv. II., str. 17
Cit. dilo str. 76.

banky.l) Ačkoli byly činěny námitky co do ústavnosti tohoto opaHení,
došlo k provedení tohoto návrhu. Banka obdržela koncessi na dobu
20 let s kapitálem 10,000.000 doll. se sídlem ve Philadelphii. Měla po~
máhati jednak odstraniti peněžní a úvěrní tíseň, která po osvobozovací
válce vznikla, jednak utvrditi vědomí jednotnosti mezi novými státy.
Veškeré závazky banky (v což započítati je i bankovky, nikoli
však vklady) neměly pí'evyšovati kmenový kapitá1. a) Plyne z toho, že
výdej bankovek nesměl pi'evyšovati obnos 10 millionů doll. Zvláštní
úhrady nebylo, avšak určité druhy obchodů, jež mohly ohrožovati
jistotu bankovek, byly zakázány.3) Též nesměla na pí". spolkové vládě
zapůjčiti více než 100.000 doll., jednot1iv)rm státům více než 50.000 doll.
Témuž účelu sloužila dozorčí moc, svěřená tajemníku pokladu. Vláda
byla povinna bankovky př'ijímati (governement dues) , požívaly tedy
bankovky státní akceptace. Legal tender character jim však pí'lznán
nebyl. Byly směnné za zlatou a sHíbrnou minci.

Činnost banky byla velmi uspokojivá. Časem úídila na atlantickéri1
pobi'eží 7 poboční ch ústavů v Bostonu, v New Yorku, Baltimore, Norfolku, Charlestonu, v Savannah, v vVashingtoně a jeden v Novém
Orleansu.
O objemu činnosti nám podávají obraz dva výkazy z r. 1809 a 1811,
jež byly tajemníkem pikl. Gallatinem pi'edloženy kongressu, když
bylo jednáno o obnovení bankovní koncesse. Ježto obsahují zajímav~'7
obraz tehdejších úvěrních poměrú, buďtež uvedeny:
Aktiva a passiva First United States Banky:4)
v millionech doll.
1. leden
Aktiva:
1809 1811
Půjčky a diskont. směnky (Loans and discounts) ........ . 15.0 14.6
6% úpisy Spoj. Stáhi a úpisy Spoj. Státil ............. . 2.2 2.8
Pohledávky u jiných bank (due from other banks) ...... . 0.8
0.9
Hypoteky (Real estate) .............................. . 0.5
0.5
. Bankovky jiných bank ................................ .
0,4
1(ov (specie) ......................................... . 5.0
5.0
23.5 24.2
1) D. Car o II R o o t: The First United StatE's Bank. (Sound
Currency 1897, vol. IV., Nr! 7:)
COIIIPI1'ollers ol CUť1·e1lcy. Rep. 1913, str. 40, 41.
a) Pročež neodpovídá skutečnosti, tvrdl-li Obst, cit. d. str. 5, 6, že
výdej bankovek byl neomezen. Srv. o tom též H a sen k a m p, c. cl.
str. 78, 79 a 1\1 a r c u s e, c. d. str. 5.
3) Tak na pi'. obchody se zbožím, vlastnictví pozemků.
4) Comptrollers oi Currency Rep. 1913, str. 40. Též Compt. oI Curr.
Rep. 1905, str. 362.

v millionec h doll.
1. leden
Passiva:
1809 1811
I(apitál ............................................. 10.0 10.0
Reservy (surplus) .... , .. , ....... ,.................... 0.5
0.5
Oběh bankovek (circulatioll)...........................
4.5
5.0
Soukromé vklady (individua1 deposits). . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.5
5.9
Vklady Spoj. Státil . .. . . .. ... . . ... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .
1.9
0.6
Pohledávky jin)lch bank (due to othcr banks). . . . . . . . . . .
Neplacené dosud směnky ..............................__---,-_::c-0-:-.~2
celkem ...... 23.5 24.2
Výsada banky, která končila srpnem 1811, l;e,by~a více obn~;ena,. a~
tajemník pokladu Gallatin se vzhled?m, k hrOZlCl val?e vS An,?ln hor11ve
za obnovu phmlouvaJ.1) Jako hlav111 duvo.d bylo .u,vadeno, yze z y25.00.0
akcií této banky se nalézalo 18.000 v majetku clzmy. J ezto :,sak Clzincúm bylo dovoleno, aby své hlas?':,~cí :frávo uplat~ovalI, pouze
osobně, nehrozilo s této strany vlastne zadneho nebezpecl. Duvod~m
skutečným bylo, že antifecleralistické proudy se dosud nesmíhly
s ústí'edním ústavem a stále prohlašovaly výsadn bance udělenou za
.protiústavní. Druhým dúvodem, a to snad je~tě závažnější;TI, byla
nepÍ'Ízeň, s jakou Stát?~Ba~ky .(Stat~ ~avnl~s) hleyde!~ na, c~ntraln,l b,anku,
jejíž soutěž jim značne skodlla. Bylo pz rec~~o, ze zaclne zakon.ne ustanovení nepřekáželo tomu, aby decel1trahsace, Jez panovala dosud Jen v vce,dulovém zákonodárství, činíc takto ohledně úpravy cedulov)lch pomeru ze
Spojených Stáhi více různorod)lch celků, se neuplatnila též uvnit~·. těcht?
cellni (státú) samých. Skutečně ta~(é poče! S~átních ~ank \pl?ľozene
tyto banky nebyly nikterak poel~11ke1l1 s~atl1lm), d?stI ;z~~cne rost;.
Dle zpráv, které se nám zachoval}'") . a ldere se z castl oplra]l o odhad,),
bylo Státních Bank:
.
oběh bankovek
Rok
počet
kapitál
2.0 millionú doll.
1784
3
2.1
2.5
1790
4
2.5
11.0
23
19.0
1795
10.5
1800
28
21.3
"
14.0
1804
59
39.5
"
23.0
1811
88
4:2.6

"

Takže v době, kely se jednalo o prodloužení výsady centrální baI:ky,
byly již dosti mOCn)T)11 činitelem a požívaly dosti značného vhvu,
1) V jedné zprávě, kterou podával senátu 8. ledna 1811,. American
State Papers 'Vashington 1832, Finance, sv. II., str. 480. a nasL
2) H a s e II k a m p c. d. str. 80. uvádí jejich ~ta~istiku, k.terOl\tajemnik pokladu Woodbury 3. ledna 1836 ve sve zprave o bankach pIe.cIkládal kongressu (24 congress, II Session, House Exec. Doc. sv. I t, Nr. 65,
str. 216). Zpráva ta se dle poznámky tam obsažené částečně zakládá na

,

-

'J:d

k:eréh? neopomněly uplatniti v neprospěch ústí-ední banky. Zaniknutí
teto pnrozeně podporovalo rychlý další vzrůst Státních Bank Od
r. 1811-1814 vzniklo 120 nových bank s kap. 40 mill. doll. Na n~štěstí
však předpisy, dle nichž se měly bankovky vydávati, byly nedostatečné,
na mnoze pak se nedodržovaly. S výjimkou novoanglick)'Tch států
(New England States)l) děl se v)'Tdej velmi lehkomyslně s nedostatečnou
často žád~ou úhradou. Appointy některé zněly i na 6 centů. Nějakéh~
ustanov~11l o tO~l, kt~l:é b~nko; ky měly požívati státní akceptace, nebylo.
Pr~to lez~lo v hbovuh ta)v~~ln~~.~ pol~ladu a jeho ÚÍ'ednictva, aby určo
vah, ktere bankovky chte]I pn]Imatl. R. 1814 zastavily banky všech
st~tú kromě novoangli?ký:h ~měňování bankovek a platy v hotových.
Dusledek toho byl prevyde)2) bankovek a vysoké negativní ažio.a)
Tento neblahý stav měnových poměrú a neméně ubohé finance spolkové
po vá!?e ,s Al;glií ~~ír ~zavi'en 24; prosince 1814)4) připomenuly vládě
prospesne sluz?y, jez narodu prokazala I. úsUední banka. Z té pl'íčiny
byl r. 1814 !a)emní,ke~l pokladu I?allasem podán návrh, aby byla opět
znzena n.ova centralm banka. Navrh padl pro veto presidenta Madisona. ~ec nedlouho potom, dne 10. dubna r. 1816, došlo přece ke zÍ'ÍzenÍ
II. Umted States Bal1ky6) se sídlem opětně ve Philadelphii. Zuboženost
spolkových financí si ji vynutila. Výsada udělena opětně na 20 let do
1'. 1836. Stanovy této nové banky byly téměř' totožné se stanovami
první úsUední banky. Kapitál její obnášel nyní 35 mill. doll. Výdej
ba?k~vek byl omezel1 na kmenový kapitál. Zvláštní úhrady nebylo.
Lec ! zde ~lskantní obchody měly býti vyloučeny. Spolkové vládě
nemelo býtI poskytnuto větší zápůjčky než 500.000 doll. jednotliv)'Tm
stát~m ne, vět~~ n~ž 50.000 doll. ",!kc~ptace, bankovek' byla nucená
(obhgatorm) pn vsecll platech Spo)enym Statúm. Legal tender chaodhadech. Též letošní zpráva Comptrollera of Curr. (1913) Appendix,
obsahuje počet koloniálních a Státních Bank od 1784-1833 s hlavními
údaji o aktivech a passivech těchto bank. Patrně i tyto údaje se opírají
z části o odhady.
1) Byly to: Maine, New-Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode
Island, Connecticut.
2) Dle G a II a ti n a: Consíderations cn the Currency and Banking
System of the United States Philadelphia 1831, str. 45, stoupl oběh bankovek v prvních 15 měsících po zastavení platů v hotov)'ch ze 45.5 na
68 mill. doll., tedy U'měí' o 50%.
3) G a II a t i n, Consíderations, str. 106., uvádí nejvyšší ažio 230/,.
Jíní uvádějí ještě vyšší sazby. Tak z roku 1822 ažio 75%.
o
4) E. D a e n e ll: Geschichte der Vel'. Staaten von Amerika, Leipzig
1907, str. 71.
~) R. H. Ca tel' a ll: The Second Bank oi the Uníted States, Chicago
1903. L. C a I' o II R o o t: The Second United States Bank (Sound Currency 1897, sv. IV., Nr. 17.)

I'acter však bankovkám phznán nebyl. Všechny appointy pod 100
doll. byly vista směnitelné za hotové. Nedodržení tohoto ustanoveni
trestáno bylo 12%ními úroky z prodlenÍ. Směla úizovati poboční
ústavy kdekoli, žádal-li však nějaký spolkový stát o její filiálku, byla
banka· nucena ji tam zi'íditi. Filiálek bylo časem zřízeno celkem 27.
I činnost této banky byla nejprve blahodárná; podahlo se jí zejména prosaditi zase placení v hotových. V roce 1818 se stav banky
následkem špatného vedení značně zhoršil a jen pújčka v hotových
a důkladná reorganisace vedení 1) pr-ivedly trvalé zlepšení stavu banky.
Stav banky v jednotlivých letech vysvitne nejlépe z následujícího
sestavení :2)
Aktiva a passiva II. Banky of United States:
v million. doll.
SoukroOběh
Bankovmé
Pújčky Akcie ky cizí a Kapitál vlastních
Roky
bankovek vklady
kov
35.0
1.9
11'2
2.3
4.8
1817 ........ 32.2
8.1
5.6
35.0
5.7
13.3
1822 ........ 28.1
14.3
35.0
8.5
7.6
17.8
1827 ........ 30.9
22.8
21.4
35.0
9.2
1832 ........ 66.3
2.3
11.4
35.0
3.8
1837 ........ 57.4
6.8
6.0
35.0
6.0
18.0
1839 ....... , 41.6
3.3
6.7
35.0
2.9
16.3
1840 ........ 36.8

a

Od roku 1818 byla činnost banky celkem uspokojující, což potvrzeno
i s vládní strany.3) President J ackson zaujímal však stanovisko bance
velice nepNznivé. 4 ) Ph volbě presidenta 1832 bylo heslem buď udržení
nebo odstranění banky. President J ackson byl zvolen a tím vlastně
osud banky zpečetěn. Tak zv. "bankovní válku" vedl všemi prostl'edky.
1. Njna 1833 nai'ídil, aby spolkové peníze již nebyly nadále bance svě
l'ovány, což prosadil i proti vůli senátu. 5 ) Spolkové vklady svěl'ovány
potom jiným bankám, t. zv. "pet banks". I jiným zpúsobem hleděl
bance škodit. Tak hleděl spolkovou akceptaci jejích bankovek omeziti.
R. 1836 pak nal'ídil, že u spolkových pokladen smí býti plijímán jen
kov, čímž ve skutečnosti státní akceptace byla bankovkám odepř'ena.
1) Co na nt: cit. dílo str. 300.

2) Comptrollers of CUrl'. Report 1913, stl'. 41; obšíľl1ější sestavení
(za všechny roky) viz H a sen k a m p c. d. 85. s udanými prameny.
3) Ve výkazu tajem. pokl. z 1828.
4) Již v poselství z 9. prosince 1829 prohlašoval, že se bance nepodařilo vytvoHti dobré oběživo (sound currency), jak prý se všeobecně čekalo
a doufalo. (O b s t, c. d. str. 10.)
5) Srv. D a. v i d K i n 1 e y: Tbe history, organisation and influence of the Indipendent Treasury of the United States, New-York 1893,
str. 17.
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Výsada banky jeho pHčiněním r. 1836 (jímž končila) nebyla již obnovena.
Banka vymohla si charter od státu Penn~ylvanie a udržela se až do
r. 1841 jako Státní Banka. Nemálo ovšem byl president J ackson ve
svém boji proti centrální bance podporován Státními Bankami, které
si proti sobě centrální banka popudila již 1'. 1818, když hledíc se síliti
svůj vlastní stav, dosti bozohledně proti nim zakročovala. Pochopitelně též její soutěž jim byla nemilá; krom toho ústl'ední banka spravovala spolkové peníze do r. 1833 a tak do jisté míry určovala spolkovou
akceptaci bankovek ostatních bank: vždyť mohla stanoviti, které
bankovky bude u sv}'ch pokladen pnjímati. Tím nutila Státní Banky
k opatrnosti ph výdeji, k udržování plné směnitelnosti bankovek, což
mnohdy Státním Bankám nebylo po chuti. Ze statistik (které do roku
1834 ovšem částečně jsou odhady) je viděti, že ústl'ední banka byla též
velikou pl'ekážkou vzrůstu Státních Bank. Kdežto od 1811-14 bylo
úízeno, jak jsme již řekli, 120 nových Státních Bank, stoupl jich počet
ocl 1'. 1820, kdy jich bylo 307 s kapitálem 102.1 mill. doll., do r. 1830 jen
o 22 ústavů, takže v tomto roce je celkem 329 Státních Bank s kapitálem
110 mill. doll. a oběhem bankovek 48.4 mill. doll'!) Tento stav se změnil
náhle početím t. zv. "bankovní války" a boje pres. J acksona proti
ústí ednímu ústavu (1830). Od té doby vzrůst Státních Bank je nápadn}r,
hlavně od r. 1833, kdy ústl'ednímu ústavu byly vzaty spolkové vklady.
Číslice od 1'. 1834 nejsou již odhady, n},brž pl"esnými údaji:

leden

počet

1834
1835
1836

506
704
713

Státní Banky:2)
kapitál oběh ban- vklady
kovek
200.0
94.8
75.7
231.2
103.7
83.1
251.9
140.3
115.1

kov
43.9
40.0

zápůjčky

a

směnky

324.1
365.2
457.5.

o

celkovém 1'ásu toholo obdob' (I79I-I836) je Uci
následující:
Rozpor mezi záko11.odál'stvím spolkovým a státttím projevil se
v tomto období nejrázovitěji. Když měla první úsHední banka býti
úizována, zvedaly se hlasy antifederalistické, které nerady viděly,
aby byla práva jednotlivých států ztenčována. Ježto dle ústavy
nemohlo spolkové vládě býti upíráno právo, aby upravovala
cedulové poměry, dovozovali antifederalisté, že Unie smí vydávati cedule, avšak ježto jí pH sluší pouze práva, jež dle ústavy
1) Tato čísla jsou vzata z Compt. of Curr. Rep. 1913, str. 41. Poněkud
]lna čísla uvádí H a sen k a m p, c. d. 86, čerpaje z odhadů: Cr a wfor ďs Report on Currency a G a II a t i n: Considerations upon Currency.
a) Compt. of Curr. Report 1913 Appendix.

se nenalézá právo
výslovne Jl b'
J la pÍ'Íi'čena ' mezi nimi však
..
,v
v,'
t'
l<:orporace
odepírali
jí
právo
zhzovah
k
tomu
ucelu
. "
b ..
ZIlzova l ,
ně' aký ústav.1) Této theorie se drželi antifed:ra:lste 1 pn 0)1
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Pátráme-li však po duvodech nepratelstvl proh u~tred~l
bance nalezneme ještě jinou pÍ'Íčinu, než shora vytčene antrfeder;listické proudy. Dle ústavy z r. 1788 (čl. 1, sed. 1,0) ~ylo
zakázáno spolkovým státúm, aby vydá':.~l~ papírové ~emze )~{O
zákonné platidlo. (Důvodem bylo Z~~U~ltr t~hotov}rava a ~re
výdej během osvobozovací války.) Scatum vs~k ?llslušelo pravo
vydávati "charter" bankám, které potom v~de) b~nkov:k obstarávaly. Některé státy spolkové tedy proste obc~la:ely, ustavu
tím zpúsobem, že povolovaly úizování bank, na l1lchz VIce nebo
méně samotny byly zúčastněny.
'"
v"
To vedlo někdy tak daleko, že bankovkam v uzeml ur;lt:ho
státu byl přiznán nucený oběh, ba že bankovky byly v~da~an~
od banky,' která neměla vlastního kapitálu a byla Jen )akymsl
oddělením státního pokladního úřadu. 3 ) Podobné poměry panovaly na pl-. ve státě Kentucky. Ač to byl.o zřejmé obcházení ú~t~vy
a velmi proti tomu nešvaru bylo bro)eno, došlo toto po~maní
ještě posílení rozhodnutím nejvyššíh.o soudu ~", 1837" ;dery P:'~
hlásil, že banky takového rázu ne)SOl~ ~rotlU.staVl1l.). N:m~ze
tedy za takových poměrú pl'ekvapovat~: ze l1:)en pO;lh;ke presvědčení antifederalistické vedlo k bO)1 proh centralm bance,
o

1) Srv. Ma r c II s e: c. d. str. 4.
2) Srv. Co n a nt: cit. dUo str. 296.
3) Srv. K n o x: cit. dilo str. 22, 23.

4) Srv. K n o x: cit. dilo str. 24.
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~ý~rž i, sob;cké dú~~dy něk~:rých států, které se cítily soutěží
ustredmho ustavu tezce poshzeny. Nicméně pÍ'es to, že úsUední
ba~l~y l~oncen:. to~ovto, období mizí z cedulové organisace Spoj.
StaŤll, prece pnpustel11 spolkového zákonodárství v tomto ohled
. dOl
u
Je u eZltym pokrokem proti období pÍ'edešlému.
V'

,

DecentraUsace v ohledu zákonodárství jednotlivých států nedoznala žádné změny, trvá tedy dále, decentralisace ústavú cedttl _
vých uvniU jednotlivých státú však se úplně rozvinula. Mís:o
3 bank na konci období pi"edešlého, nalézáme 713 bank na koncí
období tohoto.
.. .~h:é,dně, ba'nkovní svobody v zákonodárství státním nelze
zJ1shh zadne změny proti období pÍ'edešlému.
Ohledně zákonodárství spolkového však platí tu úejm v

~ys~em výsady, ježto spolková vláda se zavázala po dobu konce ss:

u.sh~~dní, banky ž~dné yné ?ance nepovoliti vydávání bankovek.1)
Ushe,dn~ banka Je ~ar~dl11 Bankou, opaUenou všemi výsadami
centralmch cedulovych ustavů evropsky'ch. I v<Thradné svvv, "
l' d ' h
J
elOvam
va mc ,peněz bance (do r. 1833) zdúrazI1uje její privilegované
postavenI.
v ,O~doh~ III. I8S?-I8ó]. Toto období počíná značným rozmnozemill u~t~':.u ced~~ovJ;':!l. Důvodem toho je předně podlehnutí ústřední
bank), JeJíz souteze J1z se banky nemusily obávati dále n deJ e
obdľžení
deposit vládních, jež (ľ. 1833) ústl'ední banc'e J'ešt~ va d . .~a
"1
bl'
e pIe JeJIm
zam {em ~ y od~Jn;uty, va za něž musila býti složena jistota pouze
te~dy, obnašely-h VIce nez polovici akciového kapitálu banky a dál
té.z učení
~ank~vní svobodě, jež od let 30tých nabývala stáJe víc:
pudy ",e SpoJ. "Statech. Konečně v začátek této doby padá též ľOZ
hodnU,tI n:Jvyšslho soudu ~ 1:.1837, o němž jsme shoľa mluvili, dle něhož
t~kove St~tm, Banky, k~~re Jen dle jména jsou bankami, ve skutečnosti
vsak oddelemm pokl. uradu, nejsou pľotiústavní.
V'

°

. Tak veliké rozmnožení cedulových ústavů nebylo ovšem zdrav'
ť
,v'vb
ym
zJev~m,. 1m ~ene, lezto anky při zakládání bylY. vypraveny nedostateč~~m} pr~stredky. Kromě toho výdej bankovek byl opětně pře
mrsten,e zvyš:~. V r. 1~37 obnášely tehdy bankovky 45, 50 ba i 75%2)
celkoveho
kdezto dnes obnášel'í necely'ch 20°/
N'as1edk Y b y1Y
db' . obezlva,
k
/0'
po o ne Ja o pn nezdravém vzrůstu bank po zrušení první ústřední
V'

1) H a sen k a m p: cit. dílo 83.
I) Compt. of Curr. Rep. 1905, str. 115.

banky (181l~1814). V ľoce 1837 se dostavila krise,l) za níž přes 100
bank likvidovalo. Banky opět zastavily placení v hotových a bankovky
opět obíhaly s negativným ažiem až 40%nÍm.
Po krisi nastalo vystřízlivění, které podporováno bylo tím, že
spolicové vklady opět bankám byly odejmuty,2) čímž se dá vysvětliti
náhlé klesnutí depositního konta bank již v 1'. 1838. Též zákonodáľství
st<itní počalo vydávati přísnější zákony pľO výdej bankovek. Pod
tíží těchto poměrú počíná Státních Bank od 1840~1843 ubývati.
R. 1840 je jich celkem 901, kdežto r. 1843 jen 691. Teprve po tomto roce
počet jejich pomalu stoupá. Tím pÍ'Ívoděno jisté ozdravění bankovních
poměrú, jež jeví se též v tom, že se v roce 1842 opět počalo platiti
hotovými.
Z nezdravých zjevú v cedulovém bankovnictví, jak byly líčeny,
nutno vyjmouti státy 1lOvOanf!Ucké a stát N ovo- Yorkský. Ty činily
již v letech 181l~1814 čestnou výjimku svým uspol'ádaným zákonoc1árstvím3) a kázeň v bankovnictví cedulovém chránila je též, že v kritických dobách r. 1837 neutrpěly tak silných pohrom jako ostatní
státy. Ježto jejich zákonodárství jevilo hluboký vliv na pozdější zákonodárství ostatních spolkových států a stalo se částečně základem
zákonodárství Národního, je záhodno nejdůležitějších jejich systémů
si všimnouti.
Jeto 1. t. zv. Salety Fund System. 4 ) Spočívá na myšlence vzájemného pojišťování. Bankovní kapitál je uložiti v bezpečných cenných
papírech, tedy zejména státních dlužních úpisech a hypotečních zástavních listech. Vkladům jako krátkodobým výpújčkám mají býti
protipoložkou diskontované směnky jako krátkodobé zápůjčky. Ježto
při otřesu banky hrozilo vybrání vkladú a tím nedostatek hotovosti
pro směňování bankovek, byl vymyšlen následující postup: veškeré
cedulové banky mají povinnost skládati ročně státní pokladně %%
svého kmenového kapitálu tak dlouho, až celkový obnos dosáhne 3%
kmenového kapitálu. Takto nashromážděná hotovost měla sloužiti
zajištění veškerých závazkú zúčastněných bank v případě úpadku
některé banky. 3kráte do roka prováděl stát revisi, jsou-li tyto před
pisy dodržovány. Byla-li hotovost ztenčena nebo spoUebována úpadky,
měl stát právo požadovati dodateéné příspěvky. Nevýhoda toho
systému jest v tom, že nevinné banky trpěly s lehkomyslnými, a že
1) O krisi z roku 1837 srov. E. G. B o u r n e: History cf the Surplus
Revenue of 1837 (New York 1885). Ph i II i P P s: Methods of Keeping
the Public Money in the U. S. Ann. Arbor 1900, str. 71. a násl.
2) Vláda spolková zřidila si neodvislý pokladní úřad zákonem z 4. čer
vence 1840, t. zv. Subtreasury Bill, o čemž později.
3) Zejména r. 1814 nezastavily banky novoanglické placení hotovými.
') L. Car o II R,o o t: New-York Bank Currency in Sound Currency 1895, sv. II., Nr. 5.
Loev.n.teln: Cedulov~ bankovnlctvl americké.
4
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se ona spol;čná hoto,:o.st ~ast? uká,z.ala býti nedostatečnou. Výhodou
však bylo, ze banky cltlly Jakesl vzaJemné souručenství dále že právě
v~~~ede~ k tOn::1 nev~hal~ u, svých pokladen vZájemně své bankovky
pnJlmatl a smenovah, coz davalo bankovce širší pole oběhu. Systém
t~n byl zav~d~n 29. dubna 1829 ve státě Novoyorkském. R. 1842 byl
zak~t;t 'p0zmenen t.~~c,,, Ž? hotovost složená u pokl. úřadu měla nadále
slouzlh pouze za]1stem bankovek, nikoli ostatních závazkú padlé
ba?ky.l) System ten nedošel příliš velikého rozšíření ve Spojeny'ch
Statech.

Každá osoba nebo sdružení osob má obdržeti od tajemníka pokladu
bankovky, jež muže uvésti do oběhu. Musí je ovšem napřed opatr'iti
sV)Tm podpisem. Výdej bankovek je vázán následujícími podmínkami;
Musí napřed býti složena jistota (úhrada) v plném obnose zam)',
šleného výdeje bankovek. Nejmenší obnos možný je ]00.000 doll.
Úhradou tou mohcu býti dlužní úpisy Unie a státu Nevv-Yorku nebo
i jiného spolkovpho státu, schválí-li to dozorčí úlad. I zástavní listy
hypoteční jsou jako úhrada plípnstny, ovšem jen de polovice poti'ebné
úhrady. Úroky ze složených úpisů plipadaly i nadále bance. Nesmění-li
banka bankovky, smí comptroller státu N evv-Yorku přikročiti k prodeji
složené úhrady a uspokojiti z výtěžku cedulové věřitele. R. ] 840 byl
zákon pozměněn v ten smysl, že jako úhrada byly připuštěny jen dlužní
úpisy spolkové a st~tu ~ew-Y~rku, ježto zeiména s hyp~teč~í úh~'ad?v':
bylo docíleno špatnych vysledlm.l) Dle novely z roku 1846 bylI akclO11an
po"inni ručiti kromě svým podílem na kapitálu banky (akcií), ještě
obnosem, rovnajícím se nominální hodnotě tohoto podílu ze svého
soukromého jmění. Zákon ten pHjalo za svuj v letech padesát)Tch 16
jiných státu, které však s ním neučinily nejlepších zkušeností, ježto
volba dluhopisu sloužících za úhradu nebyla nejšťastnější. I státní
dluhopisy jednotlivých velmi pro dlužených stáhl přirozeně nemohly
svému poslání vyhověti;
Význam tohoto zákona na veškeré zákonodárství Spoj. StáHl možno
shľI10uti takto:
a) Zákon ten silIlě podporuje rozmnožení cedulových ústavů
a jejich decentralisaci, ježto charter jakéhokoli druhu odpadá, a je
nutno pouze vyhověti. podmínkám platným všeobecně.
b) Sjednocuje však výdej bankovek, aspoň co do vzhledu. Dříve
totiž bankovky každé banky měly odlišný vzhled, kdežto nyní stát
je sám tiskne a tajemník pokl. úř'adu státního pI'edává tyto bankovky
stejného vzhledu všem vydavatelum, kteří bankovku opatří toliko svou
firmou a podpisem. Praktický význam tohoto opati'ení je dalekosáhlý
a dozor úbdú co do obnosu vydan}Tch bankovek se tím zvyšuje. 2 )
c) Tento zákon se stává základem zákonodárství Národního (Na·
tional Bank Act) zťjména předpisy ohledně úhrady.
d) Sjednocuje zákonodárství cedulové, ježto 16 států, t. j. téměř
polovice státu Unie v létech 60tých,3) přijímá zákon ten za svuj.
Je tIeba ještě zmíniti se o zajímavém zjevu v bankovnictví Spoj.
Stáhl, který se vyskytá na sklonku tohoto období. Řekli jsme již, že

2. Redemptiolt System 2) nebo též Suffolk System ZVan)T.
~ystém ten zá~ež~l v tom, že Suffolk Bank v Bostoně Mass. (zalozena r. ~818) prOjeVIla ochotu směňovati za hotové bankovky všech
venkovskyc,h bank (country banb), které budou u ní udržovati jistý
obnos k svemu dobru. Obnos ten Suffolk banka ovšem nezúročovala
Ne!menší n:ož,ný obnos měl dosahovati 2000 doll. Venkovské banky
zprvu v~zvam Suffolk ~an.k:y: nedbaly, aVšak ta donucovala váhající
bat;tk~ hm zpusobe~, ze Je]1ch bankovky shromažcTovala a pak ve
vehkem Ob:~lOSU n.a]ednou Pl'edkládala ke směnění. To je donutilo
k povolnostI. MeZI Suffolk bankou a venkovskými bankami docházelo
dvakrát t:ťdně ke v~účtování. Sa:da byla vyrovnávána v hotových. Ježto
k so~stave této pnstupovaly stale nové a nové banky, rozšíl'il se tento
s~st;m brzo po všech novoanglických státech. Praktický V)TZnam
z~lezel v !om, ~e bankovky zúčastněných bank byly snadno směňo
vany.ve vsech častech Nové Anglie, a tak okruh jejich oběhu se značně
Zvětšl}:. Obzvlá~t~ velikého rozšíření došla tato soustava, když r. 1845
byl ;:n1 at ve s~ate ~I~~sa,chusetts zákon, který zakazoval bankám, aby
pou:~val~ k ~yplate ].I~ych bankove!c nežli svých vlastních. Tím se
dO~I~I}O, ze ;~echny ClZ: ~ankovky, Jež nějaké banky došly, byly co
ne]d~'lve. zasIlany ke smene Suffolk bance. R. 1837 náležely této soustave aSI 504 banky. R. 1846 bylo směněno ročně asi za 100 mill doll
r. 1855 již asi za 400 mill. doll. bankovek. Ježto úhrnný výdej ba~kovei~
takto sdružených bank obnášel asi 40 mill. doll., značilo to, že každá
bankovka byla ročně prľ1měrně asi 10kráte směněna, čili že průměrné
trvání oběhu bankovky obnášelo asi 36 dní.
3. ,Freebank Syst6m. (Free banking Law.)
Stat New-York byl první, který zavedl bankovní svobodu zákonem
z 18. dubna 1838. Jeho nejduležitější ustanovení byla tato:
v

o

1) Safety Fund System existuje dodnes se zavedením některých
změn v Kanadě, kdež se velice dobře osvědčuje. (Každá banka musí složit
5% celkového obnosu svého výdeje v hotovosti do společnéhoreservniho

fondu.)

2) Srv. Wh i tne y: The Suffolk Bank, Cambridge (Mass.) 1778.
Car. Root: NewEngland Bank Currency (Sound Currency June 1895,
sv. n, Nr. 13).

l

1) Cedulovi věhtelé b)'vali v pHpadě úpadku uspokojováni jen 76% své
pohledávky.
2) DHve totiž pře často stanovení maximálního obnosu výdejebankovek nebylo vydávajicí bankou dodržováno. Srv. Ma r c u s e, cit.
dilo str. 21.
3) Srv. sestavení státú dle doby založeni, E. D a e n e ll: Geschichte
der V. S. str. 166.
4*
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po r. 1842 (zavedení placení hotovými) nastupují opět normálnější
poměry. Leč pI'estálé krise, válka s Mexikem (1846-1848)1) a nová
krise v 1'. 1847 dusí každý rozmach v bankovnictví hned v zárodku.
Vzpruhy se mu dostává teprve objevením zlatých ložisek v Kalifornii
(1848). Leč vrozená, až pI'ílišná podnikavost Yankee-ů a jejich záliba
ve spekulaci pI'esUeluje opět. Zejména 1'. 1853 a následující roky pl'inášejí opět ohromný vznlst bank (458 nových ústavú v jediném roce
1853). Avšak - a to právě ie novým zjevem ve vývoji bankovnictví _
nepřes~l'eluje se. nyní v}ldejem bankovek, nýbrž pI'epjetím úvěru,
nepomerem meZI vklady2) a hotovostí. Bankovka ustupuje do pozadí
proti šeku. Číslice vkladú, diskontovaných směnek a povolených
zápújček stoupají ve větší míl'e než v}ldej bankovek, jenž poměrně
méně stoupá,

v dozoru a v zákonodárství, bylo ke konci tohoto období téměř v rozkladu:
Rozhodnutí Nejvyššího soudu,!) který oprávnil státní podniky
bankovní k v}ldeji bankovek, měly-li jen název a zevní nátěr banky,
vedlo k tomu, že povstávaly vedle pravidelných bankovní~h ústavů
privilegované a zvláštními koncess,emi opatrené, stá~ní. pod~Il~y,~) což
mělo v zápětí nerovnost ceduloveho zakonodarstvI I uvmtr Jednotlivých státú.
Velká rozmanitost ve vzhledu bankovek ve<.lla k pr'ečetným padělkúm a falšováním, kterýž stav se ostatně neustále horšil, jak viděti
lze z náslec1ujídch čísel:
1862
Roku: 1856
1500
Celkový počet bank ............................... . 1409
283
Počet bank, jichž bankovky nebyly nápodobeny .... , . 463
1861
1462
Počet padělků .........................•..........
3039
Počet pozměněných bankovek ..................... . 1119
16853)
224
Počet nepravých bankovek .... ,' ................... .

Statistika Státních Bank (1847-1863)3),
Leden
1847
1848
1849
1850
1851
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863

Počet

715
751
782
824
879
750
1208
1307
1398
1416
1422
1476
1562
1601
1492
1466

T
'
Povolené
Vll 1 I ,,-ovova po- ,
VI
( ac y hotovost zapu)c <y a
disk. směnky
91'8
35'1
310'3
103·2
46·3
344'0
91·2
43·6
332·3
109·6
45·4
364·2
128·9
48·7
413'7
145·5
47·1
408'9
188'2
59·4
557·4
190·4
53·9
576'1
212·7
59·3
634·2
230·3
58·3
684·4
185·9
74·4
583·1
259·6
104·5
657'2
253'8
83·6
691·9
257·2
87·7
696'8
296·3
102·1
646·7
393·7
101·2
648·6
o'

203.0
204·9
207·3
217'3
227·8
207·9
301·4
332·2
343'9
370'8
394·6
402·0
421·9
429'6
418·1
405·0

105.5
128·5
114·7
131·4
150·2
146'1
204·7
187·0
195·7
214'8
155·2
193·3
207·1
202·0
183'8
238·7

~ tak kri~e z 1'. 1~57 nemůže býti připisována převýdeji bankovek,
nýbrz nepomeru meZI vklady a udržovanou hotovostí. Proto byly
pak vydány předpisy stanovící přesný poměr mezi vklady a hotovostí
každé banky, jež také v zákoně o Národních Banká~h nalezneme,
Leč i cedulové bankovnictví kromě stáHl, jež zavedly Novoyorkský
"Freebank System" a tím jistou jednotnost ve vzhledu bankovek,
1) D a e 11 e ll: cit. ó.i10 str. 112. a násl.
I) V Unii se totiž vklady nerozumějí jen skutečné vklady, n}Tbrž též

povolený úvěr na otevřený účet, pokud nebyl vyčerpán. (O tom podrobníže.)
3) Compt. of Curr. Report 1913, Appendix.

něji

K tomu vypukla občanská válka 1'. 1861, jež způsobila, že vl~~a
kladla veliké požadavky na banky. New-Yorkské banky se sna·tly
vypomoci, avšak stalo se to na úkor jejich bezpečno~ti. Vznikla panika,
jež se blesknr~ch,le rozšít'ila a pl'ivodila opět, ve Spo~. St~tec!l zastave~i
placení hotovyml. R. 1862 na to byla, vydaI~a paplrov~ mena, ~esme
nitelné státovky (greenbacks) s nucenym obehem. ObIhaly ny~I bankovky nejrúznějšího vzhledu a státovky vedle sebe. I\~ome toho
válka potl-ebovala velkých hotovost~, jež mu~el~ brzy býtI sehná~y.
Úkolem vlády bylo tedy pokud mozno uvéstI prehled do zmatenych
poměrů finančních, což se mohlo státi jen sjednocením zákonodárství.
Značná část práce byla vykonána tím, že téměř polovice států již měla
stejný bankovní zákon a to New-Yorkský "Freebanking Law", Zákon
ten se hodil tehdejší vládě za podklad vypracování nové osnovy, protOle byl nejvíce rozšiřer, těšil se oblibě, hově bankovní svobodě a konečně sliboval opatriti poUebný trh pro nové pújčky vládní, neboť
úhrada spočívala v dlužních úpisech (zejména spolkových).4) Na

\

') Srv. str. 47, a násl.
2) L. Car o II R o o t: States as Bankers (Sound Currency 1895,
sv, U, Nr, 10).
3) Srov. o tom S her 111 a n: Selected speeches ~nd Reports of ~'i
nance and Taxation New-York 1879, str. 71. :"rov. též S II m mel': Clt,
dno str. 455.
4) Tomuto důvodu odpirá lVI a r c u s e, c. dUo str. 31. a 32. důležitost,
jež se mu
odstraněn,

obecně přikládá; ježto prý by byl tento zákon po válce býval
kdyby byl svůj vznik děkoval pouze finančnlm nesnázim vlády,
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zřízení nové centrální banky se nemohlo pomýšleti, neboť veškeré
Státní Banky by byly kladly nejtužší odpor proti takovému opatření,
jež by bylo znovuzřídilo nenáviděný a téměř odstraněný system monopolu v bankovnictví a bylo ohrozilo výdej bankovek jednotlivými
bankami. Státní Banky příliš již vzrostly poaem a vlivem, než aby
bylo b)'valo lze je plejíti, a mimo to byla nyní vláda ve finanční nouzi,
a na jejich spolupracování a do jisté míry ochotu odkázána.
A tak došlo k vydání t. zv. "National Currency Act" dne 15. února
r. 1863. (An act to provide a national currency secured by a pledge of
United States Bonds and to provide for the circulation and redemption
thereof), jehož podkladem je "New-York Free-banking Law" z r. 1838.

Celkový ráz toholo oódoó; (I83ó-I8ó3) dá se vy-

stihnouti takto:

Decentralisace jed'l/.otlivých 'ústav/I, se silně rozmáhá, ježto
myšlenka úÍzení úsUedního ústavu je definitivně pohl-bena,
a tím púsobení Státních Bank zcela volné pole zústaveno. Učení
o bankovní svobodě, jež hned z počátku tohoto období je uzákoněno v New-Yorku a jež během doby zapouští kOl-eny ve veliké
části Unie, podporuje vznik stále většího počtu bankovních ústavlt
a znemožúuje soustl"eděnÍ. Posud platí, že každá banka múže
vydávati bankovky a pojem banka a cedulová banka je totožný,
Ale jinak tomu je na poli záko1wdárném, Zde pomalu začínáme pozorovati, že zákonné pl-edpisy jistého druhu jsou rozšil-ovány na stále větší území. Děje se to prohlášením téhož zákona
v rozličných státech. Je tedy jistým sousNeděním V zákonodárství,
že celky mající tytéž cedulové zákony se zvětšují. Kdežto však
v pl-edešlém období platil jeden spolkový zákon pro celé území
a vedle toho bylo partikulární zákonodárství jednotlivých státú
v platnosti, jednotnost zákona pak pro celé území měla podklad
právní, poněvadž zákon prohlášen byl spolkovým zákonodárstvím,
děj e se nyněj ší soustředění a sj ednocování zákonodárství prostým
prohlášením téhož zákona v rúzných územích, nevycházejíc
z jednoho zákonodárného sboru, nejsouc společným spolkovým
zákonodárstvím vnucováno, ba ani časově nejsouc v stejnou dobu
prohlašováno. Vedle těchto společných zákonú neexistuje pro
dotyčná ú2;emí již žádného partikulárního zákonodárství. PHčinou
toho sjednocování v zákonodárství nejsou tedy právní normy
jednotným (spolkovým) zákonodárstvím stanovené, nýbrž pí'edně
vhodnost a osvědčení se zákona zavedeného již v nějakém jiném

,
,
otom oznání jednotlivých stáHl, že jednospolkovem sta:u a ~
d~' t ' budou získávati, čili krátce
_
. t'
d loveho zakono ars Vl
,
..
Mos 1 ce u
. 1 t' 1 á poUeba sjednocová111 spoJuJe
praktická. p~tleb~. 1T~~ff~;1:~ l~ť:émem v jeden celek, a zavád~
novoangh:ke ,sta;} ,"
r lleli~ou Novo-yorkský zákon o bankov~l
ne centrahsac1, nyb1z pa a.
,"y
olovici celého území Ume
svobodě v 16 státech, t, J. temeľ ,v p 'r . bdobí pí-Íštího.
í-i ravu' e v zákonodárstv1 centr a lsaCl o ,
"

ta~,;po~'U "':Zi

.,pot~~oy~! ,'I;~;::;~

a
zákonodárstvím "dulou?",,;
,.
v tomto období není, poněvadž spolkov~ zakono ars Vl \
,
bd b' do cedulových poměrú nezasahuJe.
,
o o 1
"
",."
'
l ' značným ľysem celeho
O bankovní svobodě dluzno nCl, zedJe \sy. 'h Států v letech
c
d b ' U" '1) o ní se zaneslo o pOJenyc
tohoto ob o L cem,
" .
" k vzniklo tedy teprve v té
2Oty' ch a 30tých minuleho stoletl, teOletrc X d '1 1 V posled.,
y, d ť
mnoho)1 neo POlO\ a .
době,
ač
pľaktlcl~y
stav p~e lm
J'l'Ž doMe mluviti, ježto typ
,
db' 1 'Cl se o m nemohl o
."
II d tedy s ručením bank omemch o ac 1 ar
bank úízených ~~ a~(c~ovem za ;e~'l~~l1 a proto úizování bank se
charters" ,2) V pozeným na vlastm )lnem, z~ela P ", d . t '
, 'V"
'1 'adne prostr e mc V1m "
dělo nym temer VY:1,
'zavedením bankovní svobody
sledních letech pa:( pl~ed, zakon,nyrr:, rúzné nešvary. Povšechně se
pl-iházely se v udeloval1l :,.chal,te~sb 1 bylo by'valo v posledním
" . " . " by znzovalll a11 (
nemúze SIce ľ1Cl, ze
d Vl' h bdobích ale ujímal se
'
ež v pľe es yc o
,
čase více . omezovano
n
,
1 zVe se zúčastúovaly státy
, h ťt stále VIce zvy (,
U jedno,tlt~yc
sa u
, že buď část nebo celý akciový kapitál
samy vydeJe bankovek tun,
"
pv.' , ně taková
'v
v b'
11 ve svoJe 1uce. uroze
někteľé banky ve state ?vre ,lľa} , d'
tak že počínal zavládat
banka se těšívala obzvlastl1lm, vysa ;V~tom se dosti často stávalo,
system privilegií a zvláštní~h v~hod'od~ikU nesplácel v hotových,
1l
že stát svúj podíl na ,ba:1 (QV: r:n ? ú is 1 nebo dokonce pouhým
nýbrž vyrovnával svyml dl~~z~lml ~ Jl
", ve státě New,
'1' v
V J111ych statec 1, na pr.
k
'
bodu bylo pro
nasazenln1 sve 10 uveru.
'
"
II zákonně ban OV111 svo
,
Yorku,
kteľY
prvl1l
ee b<'1 d
l e z\1la'c štního zákonodárného,
v,
'h
t ,"za\poUe
o (Qnc
kazcly ' novy "c t aľ 1er . hpsa
.,
' nadsvení , s J' aky' m učem
tl ono ve 1'1
1 (e
aktu, Tomuto s a\ u Je p
v',""
o které se projevovalo
o bankovní svobodě bylo, vsudbe :l,~Jl1nal~ivala i částí volebního
do té míry, že "bankovl1l svo o a se s
v

Y

O

1 na s t r. 37. a 38.
1) Tak jak vyloženo b yo
2) Srov, o tom str. 41. a 42.
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programu politických stran. Její následky jsou: posila decentralisac: ohledně ybank sa~10tn.ých, ježto úizování bank bylo nyní
vehce
, y usnadneno;
, y , a dale sjednocování zákonoda' I'Stv'1 ce d II1ove'h o
tun, ze tentyz zakon byl pl'"ejímán rúznými státy.
, Obdohl IV. I8ť3-I9I-!. ~bdobí čtvrté počíná plijetím National
Cunency Actu 1863 ) a trva az do 23. prosince roku 1913 Z'.1
o Národ DlC
' h Ban lmc
' h b
' nekohka
v . novellami pozměnevn . 1 a. wn
y lSIce
1
t
,.
I
a e Je 10
Pu· v od'
Dl us anovem zusta o vzdy základem a vytvořilo onell t
cl 1 éh b l ' í '
s a v ceU?V ,0 a~ ~OV;l1ctv , Jenz zavdal příčinu k nedávné reformě a ' 'ehož
vyhčem a kfltIcke posouzení je!, hlavních úkolů této práce. UstaJi~vení
zákona z r. 1863 budou rozdelena na ustanovení týkající se ústavť
ce,dul.ových samých (Bank Národních) a na ustanovení t~Tkající s~
vydeJe bankovek a v tom pořadí budou v dalším probrána'.
v

,

y

Za pÍ'Íčinou úplnosti linií dějinného vývoje budiž však 11
podán také celkový rás tohoto obdohi, než pre~
Jdeme k podrobnostem.

~omto místě

y I v to~t~ obdob.í.vse opět sUetlo zákonodárství spolkové a státni.
A,vsak nym mkomu JIZ nenapadá upírati právo úsUedním zákonodarným sborúm upraviti cedulové poměry. Oba centrální ústav
z ob,~obí druhého a rozhodnuti Nejvyššího soudu z r. 1819
7,broJ;l~ podobné nám~tky na vždy. Ba zákonodárství spolkové
vycha:I z to~oto ,noveho, sUetnutí tak vítězně, že ochromilo, ba
vlastne potlacI1o zakonodarství státní v ohledu cedulovém Za' 1
N' d' h
.
wn
o ~r~ I;IC Bankách ovšem nemohl Státním Bankám zapovědět
v~d~van: bankovek, k .tomu nebylo tu žádného ústavního oprávnem, ~vsak ~n staI:ov~l .pro výdej bankovek Státními Bankami
takove ~odI11lnky, ze Jej znemožnil, uvaliv na něj 10%ní daň.
De lUre tedy do reformy z r. 1913 existuje možnost výdeje
bankovek Stá~ními Bankami, de facto však výdej zastaven a sotva
~ey I?al:zne :SI ~ějaká státní bankovka v oběhu, ač spisovatelé
Jeste p~ed n:kohka léty uvádějí jejich oběh za několik tisíc doll.
TaJemmk pokladu se onich zmiňuje naposled ve své zprávě
z r. 187? 2) Toto faktické znemožnění výdeje bankovek Státními
BankamI nestalo se hned r. 1863, nýbrž teprve novellou z 3. Mezna

ol

1~ Změnění názvu zákona v National Bank Act nastalo teprve novellou
z 20, cervna 1874.
2) Tenkráte uvádí obnos jejich oběhu 1.047.335 doll ary Indianopolis
Repor~ s.tr. ~40. Vzhledem k tomu, že ještě r, 1864 bvlo jich v oběhu téměl"

170 nulhonu doll., dlužno
uznati
. 1y.
.
' že rychle z obvl'
e lU vymIze

r. 1865. Druhý prostředek ku posílení jednolitého výdeje bankovek
bylo umožnění Státním Bankám, aby se pr-eměňovaly v Banky
Národní.
Tímto dvojím opatí"ením se docílilo, že Banky Státní pře
stávají úplně býti ústavy cedulovými a zákonodárství partikulárních státú v cedulovém ohledu pozbývá významu.
.

DecmtraUsace ústav1Í samých nejen že není zastavena, nýbrž
je v tomto období stále na postupu, takže 9. srpna 1'. 1913 je
(dle výkazu Comptr. of Currency za 1'. 1913, str. 2) 7488 Bank
Národních, t. j. bank cedulových, nehledě ke 14.011 Bankám
Státním}) jež po právu by též směly bankovky vydávati. Zákon
z 1'. 1863 bankovttí svobod'u totiž neodstranil. Ač snad stav zákonem
tím vyvolaný neodpovídá do písmeny dogmatúm bankovní svobody, pr-ece nelze též o opaku jejím, totiž nějakých výsadách
a koncessování mluviti. Povolení založiti Národní Banku ovšem
pi'edpokládá podání nejméně 5 osob, kdežto bankovní svoboda
by vyžadovala, aby i jednotlivé osobě bylo dovoleno Národní
Banku založiti. Avšak správně podotýká :Marcuse,2) že o tuto podpodmínku se ještě žádné založení Národní Banky neztroskotalo,
poněvadž by se nalezly vždy 4 nastrčené osoby (Strohmanner),
byly-li by ostatní podmínky i"ádně splněny. V další úvaze se
Marcusovi zdá, že systém Národních Bank je hodně vzdálen od
bankovní svobody. Proti tomu se však na druhé straně dá namítati, že je neméně pravdou, že historicky stává souvislost mezi
zákonem z 1'. 1838 a 1863, ba že tento byl vybudován na základě
onoho a že bankovní svoboda pHpouští z důvodu vhodnosti mnohá
restriktivní ustanovení, tak že rozličná omezení co do výdeje
bankovek a phvedení jich ~ oběhu a co do úhrady, jež se v zákoně
z 1'. 1863 nalézají, jsou s učením o bankovní svobodě slučite1na.

Obdob;' V. (od r. 19I3). O směru a rázu, jejž cedulovým poměrúm vtiskuje zákon z 23. prosince 1913, promluvíme v kapitole
poslední ph líčení reformní úpravy cedulového bankovnictví.

Pro pi'ehled budiž zde schematicky uveden celkový ráz
všech 4 období.
1) Comptr. of. Curr, 1013, str. 6.
~) Cit. d. str, 43. a násl.

dárství cedulovém:

I

Bankovní svoboda:

-

ústavů

cedulových:

I

Spolkové zákonodárství ne- Zákonodárství cedulové je Se udržuje, ježto různá
potkává se již tentokráte konečně soustředěno, ježto ustanovení omezující nes odporem, jsouc od roz- vítězí spolkové zákono- jsou jí přímo na odpor a
hodnutí Nejvyššího soudu dárství a státní je ve sku- výsady a koncesse ani nyní
neexistují.
z r. 1819 uznáváno. Zasa- tečnosti znemožňováno.
huje energicky v úpravu Prostředky k tomu jsou:
IV. cedulových poměrů a zne- 1. prohibitivuí lO%ní daň
1863- možňuje (ne sice de iure, na výdej bankovek Stát1913 avšak de facto) zákononími Bankami.
dárství jednotlivých států 2. Umožnění Státním Banv tomto ohledu.
kám, aby se lehce mohly
přeměňovati v nové Národní Banky.

---,
Zůstává, ježto žádné pře
kážky jí nestojí v cestě,
naopak zákaz, že Národní
Banky nesmí zřizovati filiály, decentralisaci ještě silně podporuje.

Není; ježto spolkové zá- Zůstává, ale praktická PO-\Nyní je podporována teo-IJe na postupu, podporokonodárství v cedulové po- třeba způsobuje pomalé retickým učením,. jež ban- \-ána učením o bankovní
III. měry v tomto období ne- sjednocování zákonodár- kovuí svobodu staví na věsvobodě.
1836- Izasahuje. Jedině státní zá- siVí cedulového (státního).ldecký základ a dokazuje
1863 konodárství zůstává v plat- Spolkového zákonodárství II
její oprávněnost.
nosti.
v tomto období není.

spolkového zákonodárství.
Státní zákonodárství udr-/
žuje plně svoji váhu <1
platnost.

připuštěna oprávněnost

I
I

I

po celé období ne- Existuje, ježto každý stát
Ještě není; (ve 3 různých
vzniká, poněvadž existují (bývalá. kolonie) si udržel
stát~ch jsou 3 cedulové
toliko jednotlivé kolonie svoje zákonodárství. Spolústavy), ale není předpisu,
I. 18 vlastním zákonodárstvím. kového zákonodárství není,
-1791 Na sklonku období vzniká teprve na sklonku období
jenž by byl jí na překážku.
(B. oi North America), vznikají jeho počátky,
avšak zůstává nerozhodnut. které však jako neústavní
jsou ihned
potlačovánYITeoretického učení v t(,
době ještě není, avšak
jakési její zárodky lze vi- _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
I
děti v praktických zásaVzniká: spolkové zákono- Zůstává a Současně vedle dách platících pro ban- Nastává. Rozvíjí se hlavně
dárné akty ustavující ú- státního zákonodárství 11kovnictví.
v mezidobí, kdy nebylo
sti'ední banky prohlašová- platňuje se i zákonodárshí
ústřední banky 1811-1816
I I ny za neústavní (1791.
spolkové.
a po r. 1829, kdy počínál
1791- 1816), až teprve VýrOkem!
t. zv. bankovní válka pres'
Jacksona.
1836 Nejvyššího soudu r. 1819
l

'

=ITéměř

stvfm spolkovým a jednotlivých států:

----------~r-------_r-----,--~----~~
Rozpor mezi zákonodár- Decentralisace v zákonoDecentra1isace
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II. Organisace cedulových bank.
aj

Cedulové b,anky v rámci bank Spojených Států vůbec.

Vidíme, že z dějinného vývoje cedulového bankovnictví vyšly
tedy dva typy bank, jež smějí vydávati bankovky: Bqfl.ky Národn'í,
ustavené na základě zákonodárství spolkového, jejichž sídlo múže
se nalézati kdekoli ve Spoj. Státech a Banky Stát1tí (které v praxi
výdeje bankovek zanechaly), organisované na základě zákonodárství jednotlivých spolkových států, jichž sídlo múže býti toliko
v území státu, dle jehož zákonú se banka ustavila. Vedle těchto
dvou druhú bank, jež úzce jsou spojeny s cedulovým bankovnictvím, dlužno ještě zmíniti se o ostatních druzích bank ve
Spojených Státech, které nejsou sice oprávněny vydávati bankovky, jichž seznání však je nutno, máme-li si uhronti správný
obraz o cedulovém bankovnictví, jež je úžeji spiato s ostatním
bankovnictvím ve Spojených Státech než v každé jiné zemi a jichž
znalost se ukáže potl-ebnou během dalšího pojednání. Všechny
ústavy bankovní jakéhokoli druhu, kromě Bank Národních, podléhají zákonúm ied1totUvýclt stáM.
Dle toho múžeme rozděliti bankovní ústavy Spojených Státú
takto:

1. Banky podléhaj/ci sákontt1lt spolkovým.
Jimi jsou jedině Banky Národní (National Banks), nyní vlastně
jediné cedulové ústavy, jichž organisací a obchody se budeme
tuto podrobně zabývati. Jako zvláštní jejich druh byly zákonem
z 12. července r. 1870 úízeny t. zvané National Gold Battks (Národní banky zlatové), jež měly používati jako úhrady spolkových
dluhopisú splatných ve zlatě.1) Bankovky měly býti vydávány
jen do 80% nominální ceny složených dluhopisú a byly povinny
směiíovati svoje bankovky ve zlatých mincích Unie.\!) Nejmenší
appoint vydatelný zněl na 5 doll. Článek (section) 5185 t. zv.
Revised Statutes, který dovoloval ustavování Gold Banks, neby 1
nikdy odvolán, avšak zákon ze 14. února 1880 dovoloval, aby
1) Čl. 3. zákona; Revised Statutes čl. 5185.
2) Púvodně byl zákonem v)'dej bankovek jednotlivé Goldbank
omezen na 1 milL doll, což však zák z 19. ledna 1875 bylo odstraněno.

tyto Gold Banks se pí"eměňovaly v "currency banks", t. j ..~by:
čejné Národní Banky. Následek toho. byl, ž~, GOld, Banks (JIC~:
bylo celkem 10) se většinou pí'emě11l1y v Narod11l Banky a JIZ
se nevyskytují.!)
2. Banky podlé/tajici sákontt1n jednotlivých

spolkových státlt.
To jsou:
..
) Ba1~ky Státní (State Banks), jichž dějinný vývoJ Jsme Jl~
(1.1' Vyda'vání bankovek se vzdaly, avšak jejich bankov11l
..
II 2) č't .,
sezna 1.
činnost je velice rozsáhlá. V roce ~913 bylo ]lch 14.0.
.1 aJl
se mezi obchodní banky (commerclal banks).
"V

Obst~)

rozděluje

je

dle

minimálně

vyžadovaného kapitálu na

4 .skupiny:
.
Novoanglické a v)rchodní státy vyžadUjI., Vyjma
st't
a U N e\\- Yorku
minimálně kapitál 50.000 doll.
.
vl"
t
t' t I
Stát New-York, Indiana, I1linois a. ~hio, ~lc~o:llOrs (e sta a s a )
zá adní, ne výslovně zemědělské, kapl~a1 .neJmen~ 25.0~? ~o', kap SHední státy, vyjma Indianu, I1lll1OlS a 01no, a Jlzm staty
pitá1 nejméně 10-15.000 doll.
. '1 5000 d 11
V'slovně zemědělské státy západu nejméně kap~t.~, "
o :
v
J~ich činnost spočívá hlavně: na jedl;é ,str~n~. v pn}lma:l1 ~kl~~~
(deposi ts), na druhé. straně v poskytovam zapu Jček a es (On ov
směnek (1oans and dlscounts).
/ .""
,
K posouz'ení jejich významu služtež násle"dup~l udaje vzate z Compt·
roller's of Currency Report za rok 1913 stl. 61.
II
1Kapitál Státních Bank obnáší celkem 483,103.779'15 d~ . ~ ~eh
. ..
". ("leSOUlces
" ) 4'" 143052.802'86 doll.
kove' Jepch
zdroje
v'b 1Vzrust
.. h' Jepc
Vt m
proti roku předešlému, t. j. 1912 se jeví následovne: pn y o JIC poc e
I

h

v

1) Comptr of C urrency R ep. Z- 1 913 , str . 25 a 26 llvád[ ještě oběh gold
k
bank notes (zla1:)rch bankovek) v obnose 74.339 doll. Bližši o Gold Ban s
srv. na pr". K n o x, cit. d. str. 108.
2) Compt. of Curr. Rep. 1913, str. 57, 61.
C ff' . The
3) Cit dUo 31. a násl., srv. o nich též G e o r g e ~I.
o
ln.
"
C of Ba~ks and Banldng New-York 1903, str. 21 a n~sl: ~Ut:l"O ,U~OzOl~
Vl t '
t pod State Banks"
wn uvenu
ustav)
mtl tez na to ze ne ( ere s a y
"
h
t v , banky

A.~

'v

v

ť

rozuměj!

:~~ i~i j~;éds:i~n~~:I:~~~11:: ~:i:I;~:~~cěe n::~~liuj~i:e~n;fed~fc~l"~~;,~istil~~~~

.
"'j
State banks" všechny ústavy banlwvniho raZll v ut 1 cm s a
JmenUjI
," " , ,rJ'lna
Národnich Bank. (Srov. o tom Compt. ol Curr. Rep.
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630 na kapitále jim přibylo 24,036.572'34 doll. a na celkových zdrojích
245;281.976'15 doll. Pi'ijat}7ch vkladú (individual deposits) bylo
celkem 3,,081,000.000 a poskytnut}7ch pújčekl) (loans) 2,,746,600.000.
Ostatní položky uváděné jsou menší dúležitosti.

~) Tntstové společnosti2) (loan and trust companies) 3) jsou
púvodně společnostmi k věrné ruce (Treuhandgesellschaften),
které na základě zákonú spolkového státu, v němž se nalézá
jejich sídlo, spravují majetek osob nezpúsobi1ých k právním
jednáním, pozústalosti v mezidobí atd. Od r. asi 1897 počínaly
se též věnovati obchodúm depositním, diskontování směnek
a jiným pravidelným bankovním obchodúm; v nynější době
provádějí všechny bankovní obchody, vyjma výdej bankovek,
vedle toho však podržely obchody púvodního rázu, jež jiným
bankám nejsou dovoleny, takže pole jejích činností je obzvláště
široké, čímž je vysvětlitelný nesmírný jejích rozmach v posledních letech. Mimo to poskytují na vklady úroky obyčejně 2-3 %ní,
kdežto Národní Banky nezúročují vkladú buď vúbec nebo níže.
Proto též zejména na poli depositním mají největší úspěchy.4)
Letos se jich čítalo celkem 1515 s celkovými zdroji kapitálovými
v obnose 5,,123,920.197'46 (tedy většími než mají Státní Banky jichž
co do počtu je téměř 10krát tolik). Jejich kapitál obnáší 452 382.839
doll. Proti pí'edešlémll: roku 1912 vzrostly o 105 ústavú, jejicl; kapitál
vzrostlt 3~,~?~.~~8 mlll~ doll. a celkové jejich zdroje o 16,475.815 mill.
doll. NeJvetsl Je)lch pocet (513) se nalézá ve v}'chodních ~tátech (zejména Novém Yorku).")
1) V tom zahrnuty jsou i eskontované směnky.
2) Nesmí býti zaměi1ovány.s trusty t. j. podnikatelsk}'mi svazy rázu

podobného, (ač na jiném základě založené), jako kartely, směí-ující k monopolisování jistého odvětví výroby nebo tržby.
3) Viz též: Ser e noS. P r a t t: The "\Vork of ViTall Street New~ork 1903, str. 176. a násl. Co ff i n, cit. d., str. 27. a násl. R o II i n s,
CIt. d., str. 416. a 417. S tub b e: Organisation des amerik. Bankwesens
'
Schmollers ]ahrbuch, 31. ]ahrgang, str. 1249; a násl.
4) Tak na pí-. Guaranty Trust Co. a Bankers Trust Co. v New-Yorku
jsou ústavy mající největší vklady ze všech americk}'ch bank; prvně jmenovaný ústav má totiž 292 mill. doll. vkladů, druhý 205 mill. doll.; kdežto
největší Národní Banka (NationalCity Bank v New-Yorku) 274 mill.
doll. vkladů.
5) Všechny uvedené číslice jsou vzaty z Comptr. of Curr. Rep. 1913,
str. 68. a 69.

y) Soukromí bankéři (private bankers and banks). Též tito
pHjímají vklady, eskontují směnky a poskytují zápújčky: TvoH
obyčejně ve spojení s nějakou Národní Bankou nebo meZI sebou
konsorcia k emittování dlužních úpisú velkých společností;
bývají "financial" nebo "transfer Agents" takovýchto spole~
nostU) Obchodují též v devisách, vyvážejí a dovážejí zlatý kov a J.
V roce 1913 bylo přes 3500 soukromých bankéí'ú ve SP?j. S~~.tech,
leč méně než ~ dodala statistické výkazy Comptrollerovl obezl.va. 2)
Soukromých bal;kéřú bylo nejvíce ve ~tl:edo-zápa~níc~.,;tátech. (Mlddle
Western States),3) ve kterýchž se nachazl 76% onech, yz dodalI C,ompt.
oběživa statistické výkazy. Dle výkazú podaných melI SOUkr0l11l ba~~
kéři kapitálu: 19,601.717 doll.; reserv 7,925.570 doll.; celkem.zdro]u
182,785.398 doll.; vkladú (deposit) 143,457.229 doll., naprotI tomu
poskytli pújček a diskontovali směnek ve výši 124,282.694 doll.
~) SpoFiteln)' vzájemné (mutual saving banks), které pracují
bez vlastního kapitálu, pr-ijímají vklady zúročitelné, které pújčují
dále na hypotéky nebo i zástavu bezpečných dluhopisú (ku pl'.
spolkových, státních).
R. 1913 ('1. června) dodaly výkazy Comptrollerovi obě~iva 623
vzájemné spolitelny (proti 630 v roku předešlém) s úhrnnýmI, vkla~y
s 3 769555.330 doll. př"ipsanými k dobru 8,101.238 vkladatelu, takze
pnl~ěn~ý vklad obnáše,l 4,65'31 v do~l. ,Největší čá~t ~zájimnýc~ spoHtelen se na lézá v tovarmch stredlsclch novoanglIckych ) a :,ychoc~~
ních státú,5) kdežto na všechny ostatní státy dohromady pnpada)l
pouze 23 ústavy.
1) ;,Fillancial agents" provádejí peněžní obchody společnosti, na p~.
vyplácejí u svých pokladen dividendové k~P01;y doty~~ých spo:eč~osti a !.
Transfer Agents provádějí pí-evody vlastmctvl v akcllch dotycne spolecnosti (ve Spoj. Státech znějí totiž akcie obyčejně na j~éno];, . .
2) ComptrolI. oi Curr. Rep. 1913, str. 68, odkudž 1 dalsl udaje JSou
čerpány.

3) IJsou to: Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin, Minnesota,
Iowa, Missouri.
4) Viz str. 44.
") Východními státy iso1tzvány: New-York, New Jersey, Penn~yl:
vania, Delaware, Maryland, District of Columbia. Kromě toho rozeznava
.
Comptr. of Curr. Report ještě následujicí skupiny st~tů:
Jižní státy: Virginia, West Virginia, North Caro1ma, South Carohna,
Georgia, Florida, Alabama, Mis~dssipí, Louisiana, Texas, Arkansas, Kentucky, Tenessee.
Západní státy: North Dakota, South Dakota., Nebras~a, Kan~as, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexiko, Oklahoma, IndIan Terntory.
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Celkové zdroje vzájemných spolitelen, jež obnášejí 4,,104,639.651,
jsou investovány následovně: v zápújčkách 2,,038,915.500 dol1., z nichž
převážná většina je pojištěna pozemky; dále v dlužních úpisech (spolkových, státních, obcí, atd.) 1,,818,633.823 doll.; ostatní položky isou
nepatrného vyznamu. Průměrn}' úrok placen}' vkladatelúm obnáší
3'94% proti 3'90% za rok 1912 a 3'95 za rok 1911,1) Třeba ještě podotknouti, že většina vkladů je vázána na výpovědní lhůtu (je tedy
vystavení šeků vyloučeno).

t) SpořitelHY akciové (stock saving banks). Tyto se liší od
pl-edešlých tím, že mají vlastní akciový kapitál. Jinak se obchody
obou těchto druhů spol-itelen mnoho od sebe neliší. J sou však
dosti četné akciové spoHtelny, které jsou jimi jen dle jména,
provádějí však pravidelné obchody bank obchodních (commercial
banks) a chovají velmi málo spol-itelních vkladů (saving accounts) 2) ,
Za rok 1913 (z 4. června) podalo výkazy 1355 akciových spol'itelen,
Jejich kapitál obnášel 84,837.733 doll. Vklaclatelťt je 2,665.698, z nichž
převážná většina má u banky spořitelní účty (s v}'povědní lhCltoU).
Vkladů měly 956,917.437 doll. Naproti tomu bylo poskytnuto zápůjček 787,543.252 doll. pojištěn}Tch většinou pozemky. Prúměrně
placená úročná míra za vklady obnášela 3'12%-3'70%, PY·j čemž níže
zúročené vklady (3:12%) nebyly podrobeny omezením ohledně vybíránÍ,3)

Vedle těchto jmenovaných druhú bank existují ještě jiné
úvěrní ústavy podÍ'Ízenějšího významu jako: školní spoHte1ny
(School saving banks) k povzbuzení smyslu pro spoHvost u školní
mládeže ,4) společnosti k poskytování stavebního úvěru (Building
and Loan Associations).
Názorný pl-ehled o jednotlivých položkách všech bank b'omě
Národních podají tyto číslice5),
Tichomořské stát j';

Washington, Oregon, California, Idaho, Utah,
Nevada, Arizona, Alaska, Takže se rozeznává 6 skupin států;
1. novoanglické viz str, 44., 2. východnJ, 3, jižnl, 4. středozápadllí viz
str. 63., poznámku sub 3, 5. západ/Ii, 6. tichomořské.
1) Všechna udávaná čísla jwu brána z Comptr. of Curr. Rep, 1913,
str. 65. a násl.
2) Comptr, of Curr, Rep. 1913, str. 67.
a) Statistická data ohledně akc. spořitelen čerpána z Comptr of
Curr. Rep, 1913, str. 67.
') Jejich statistika uvedená v Comptr. of Curr, Rep. 1913, str. 77.
6) Comptr. oť Curr. Rep. 1913, str. 60.
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K těmto 18520 bankám nutno ještě přidati
3261 bank, jež nedávaly výkazú Comptr. of Currency
7473 Bank Národních. Je tedy ve Spojených Státech
kolem 4. června 19131 )
---celkem 29254 bankovních ústavú.

b) Legislativní prameny organisace cedulových bank.
National Currency Act, čili jak od 18742) byl zván, National
Bank Act, byl phjat 25. února r. 1863. Tento zákon není však
tak jednolitě sestaven, jako bývají na př. občanské zákonníky
evropských státú. Obsahoval ve svém původním znění tolik nedostatkú a nejasností, že již 3. Mezna i864 byl přepracován.
Toto nové znění z r. 1864 je vlastně podkladem organisace cedulového bankovnictví, jež však také doznalo v pozdějších letech ještě
četných změn rúznými novellami. Nově paragrafovan~T a roztříděn}T byl tento zákon též pojat do sbírky zákonů z r. 1873 t. zv.
"Revised Statutes", úřední to sbírky v té době platných finanč
ních zákonú Spoj. StáHl (spolkových). Avšak i po tomto roce
bylo vydáno ještě hojně novell k tomuto zákonu. ll) V dalším nebude přihlíženo ke všem změnám, jež jednotlivá ustanovení
průběhem doby doznala. Pouze změny nejdúležitějších ustanovení
a pouze takové, jež podstatně měnily účinky zákona, budou pojaty
do této práce. V ostatních případech vylíčíme ihned stav platný
přímo př"ed reformou provedenou minulého prosince. Pokud stav
ten je původní, či zaveden pozdějšími novellami zákonú, bude
zjevno z citace pramenů všude uváděných. Ustanovení podružného
rázu budou vynechána.

c) Zřízení a ústrojí cedulových bank.4)
Každý libovolný počet. osob fysických, ne však menší počet
než pět, múže zHditi společnosti (Národní Banky), jež smějí prol) Comptr. of Curr. Rep. 1913, str. 45.
2) Zákon z 20. června 1874, čl. 1.
8) O nejasnostech, jež vznikají z toho, že novelly často stanoví nové
normy, aniž by pHslušný starší předpis rušily, srov. P. Ma r c u s e: Das
Bundesgesetz der Ver. Staaten v. Amerika uber das Notenbankwesen,
Stuttgart U. Berlín 1907, předmluva str. 5. a násl.
~) Velice názorný spis o zřizování, řízení a vedení Národních Bank,
opatřený všemi prakticky upotřebitelnými formuláři vydala National City
Bank, New-York, 1910, pod jménem: National Banks of the United States.

,"áděťi bankovní obchody dle cedulového zákona. 1 ) Zakladatelé
musí ujednati společensko~t smlottvu, která obsahovati musí účel
společnosti a jiné podmínky, týkající se organisace a způsobu
obchodu. Dále musí společně vyhotoviti orga1tisačtJí listiHu, jež
musí obsahovati:
1. jméno, jež společnost míní pí-ijmouti,
2. místo, ve kterém banka: chce prováděti obchody diskontní
a vkladové (sídlo společnosti),
3. výši akciového kapitálu a počet akcií, na něž je kapitál
rozdělen,

4. jméno a bydliště akcionářti a počet akcií, které jednotlivý
akcionáí- má,
5. konečně prohlášení, že tato listina byla vyhotovena, aby
účastníky uvedla v práva cedulovým zákonem zaručená. 2)
Vyhotovením a podáním smlouvy společenské a listiny organisační dozorčímu Madu (Comptroller of Currency) obdrží společnost na 20 let (leda by se rozešla dHve neb byla by pí-edčasně
rozpuštěna). právo osoby právnické, které ji opravňuje:
Smlouvy uzavírati, žalovati aneb býti ž,alovánu, voliti správní
radu (board of directors), která opět jmenuje ř"editele (president),
místoi"editele (vicepresident), obchodvedoucího (cashier)3) a ostatní
Mednictvo, pHkazuje jim obor činnosti, propouští a nahrazuje je
jinými Medníky.
Společnost múže prosUednictvím správní rady vydávati prováděcí naHzení, zejména co do volby správní rady, pí-enosnosti
akcií atd. a konečně prováděti bankovní obchody, jako: diskont
směnek, pbjímání vkladú, poskytování zápújček a výdej bankovek,
s kterýmiž obchody ovšem může se počíti teprve, když od
dozorčího Madu dojde zmocnění k početí obchodů,4) kteréž může
1) ČL 5, zákona z 1'. 1863 a 1864 Revised Statutes čL 5133.
2) ČL 6. zákona z r. 1863 a čL 5134 Rev. Stah~tes.
.
3) Předsedou správní rady (presidentem banky) Je t, zv. "chalrman
of the board of directors", kdežto t. zv. president odpovídá spíše našemu
řediteli banky. Cashier (překládáme obchodvedoucí, doslovně poldadnik)
neodpovídá našemu pokladniku, jenž v Unii je zván "paying teller"
nýbrž je vrchním Medníkem, jenž je jakýmsi l-e~itelem obzvl~št~ v~itřn
organisace ústavu; má dozor nad celým úředmctvem, podpisuje seky
kupuje a prodává směnky atd.
4) ČL 6. zák. z 1863 a 1864 a čL 5136 Rev. Stat,
5*
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býti ud~leno teprve když nejméně 50% akciov. kapitál~ bylo
v 'v
, h
splaceno)
(ostatek může by'ti doplacen v 100/nl'ch
, ,
/0
meSlcmc
spla~l~ach) a kd~~ .p~ove~eno důkladné šeUenÍ (o splaceném akc.
t'
kapltalu, o bydl1sh clenu správní rady atd.) a zjištěno že
obchodů
nestojí
žádná
zákonná
pí'ekážka
v
ceste
Toto'
zm
poc:
, ,.
.
ocnenl~
~~USI ,byt! podepsáno Comptrollerem of Currency a opaUeno
uredm pečetí. 2)
Nejmenší možný akciovy kapitál měl dle zák. z r. 1863 obnáset! 50.000 doll. v místech až do 10.000 obyvatelů v měste h
_
'h
C
ma
)ICIC vetsl počet obyvatelů měl akc. kapitál obnášeti nejméně
100.000 doll. Tato ustanovení byla změněna již novellou z 3. června
r. 1864 a upravena konečn)'lm zpúsobem novellou z 14. bí'ezna 1900
dle níž platí, že v městech
'
v

V

v

•

v

• I

V

I

'

nejmenší pÍ'Ípustný kapitál má obnášeti:
než 3000 obyv. ..................... 25.000 doll.
6000
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50.000
"
50000
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100.000 "
"
než 50000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200.000
·
"

s obyvatelstvem
ne

větším

větším

"

. K~ť~t~l banly může též býti po usnesení 2fgové většiny
a~(;lOnar~ hbovolne zvýšen; snížen pak může býti až do nejmenších
pnpustnych shora uvedených obnosů. 3)
,SP~á~1~í rada má míti nejméně 5 člem1.4) a' každý její člen
m~sl byt! po. celou dobu svého lHadování, jež trvá jeden rok,
obcanem SpoJ. Států a z vlastního práva mu musí náležeti nej,.
méně 10 akcií pÍ"Íslušné Národní Banky.
Bank~ ~árodní může též vzniknouti přeměně'ním ze stávafící
Banky Statm. Smlouva společenská a organisační listina k tom
pO:Í"ebn~ ml~~e ~ý~i vyhotovena usnesením většiny správní rady.~
Ovsem )e pnpoJlt! do organisační listiny poznámku, že správní

91.

1)
14. zák. z 1863 a čl. 5140 R. St.
:) Cl. 12., ,17. a 18. zák. o N. B. a čl. 5168 a 5] 69 R. St.
) Čl. 13. zak. oN. B. cl. 5142 a 5143 R. St a čl 1 za' l"ona z 1 května
1886.
.
..
'c
•
4)
Cl. 9. a 10. zák. o N. B., upravené novellou z 28 února 1905 cVl
5146 R. St.
.
, .
v

li) Kdežto pH zřízení nové Banky Národní musí býti obé vyhotov
usnesením akcionáhi.
eno

rada ke pÍ"eměně byla zmocněna většinou akcionáÍ"ů, IdeÍ"Í př"ed
.stavují 2/3 akciového kapitálu. Též všechny další kroky k organisaci poUebné pHpadají správní radě, jež zůstává až do zvolení
nové v úl-adě. Jakmile jsou všechny podmínky k organisaci poUebrié splněny, dostávají se nové Národní Bance všechna práva,
stíhají je však stejné povinnosti jako Banky Národní, jež byly
jako Národní hned od počátku organisovány. To platí zejména
též o obnosu minimálně vyžadovaného akciov. kapitálu. 1)
O př"eměně zlatových bank dle novelly z 14.flI. 1880 již bylo
mluveno (viz str. 61.)
Bance Národní konečně může býti její právo korporační prodlo1tženo na dobu delší než původních 20 let. Návrh na prodloužení
může býti správní radou podán kdykoli během posledních dvou
let trvání banky. Musí býti schválen většinou akcionář"ů př"ed
stavujících 2/3 akc. kapitálu a musí dojíti schválení . dozorčího
Madu. Prodloužení nemůže býti povoleno na dobu delší než
opětně 20 let. Z) Avšak návrh na prodloužení můŽe vždy opět
se opakova ti.3)
Banka Národní musí prováděti svoje obchody pouze v j'ediné
budově bankovní, která se nalézá na místě v organisační listině
označeném. 4) Toto ustanovení je velice důležité, neboť plyne
z něho, že bance Národní je zakázáno úizovati filiálky. Tento
zákaz je největším pomocníkem stále postupující decentralisace
ústavů.

1) Čl. 44. zák. o N. B., čl. 5154 R. St. Od r. 1863-1913 bylo pře
měněno v Banky Národní 1. 729 Státních Bank s kapitálem v době, kdy
pi'eměna se stala, 339,955.928 doll. (Comptr. oi Curr. Rep. 1913, str. 29.)
2) Předpisy o prodlouženi obsahují: čl. 1.-6. novelly z 12. července
r. 1882.
3) Novella z 12. dubna 1902. (Dříve prodlouženi se udělovalo pouze
jednou.) Dne 31. října r. 1913 skončilo právo korporační 80 bankám
a bylo prodlouženo na dalších 20 let dle zák. z 12. července 1882 (t. j. poprvé).
V témže minulém· roce bylo 26 bankám i"ečené právo prodlouženo na dalších
20 let dle zákona z 12. dubna HJ02 (t. j. po druhé). V tomto roce (1914)
vyprší právo korporační 39 bankám poprvé a 36 bankám po druhé. Celkem
bylo prodlouženo právo korporační dle zák. z r. 1882 (t. j. poprvé) 3.268
bankám a dle zák. z r. 1902 (t. j. podruhé) 1167 bankám. (Comptr. of Curr.
Report 1913, str. 31. a 32.)
4) Čl. ,8. zák. o Nár. B., čl. 5190 R. St.
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Jin,ak tomu)~ p.i·~,Státních Bankách, jež se pr-eměnily v Banky
Narodlll: ty sme]1 flhalky nebo část jich, jež měly před tím jako
Státní Banky, podržetU)
.
Přípustno je ovšem, aby banka pr-esídlila, t. j. změnila sídlo
svého působiště, avšak je pn tom vázána dvěma omezeními:
nesmí
opustiti hranice státu, v němž se J'eJ'í sídlo nachází a no'\T'e
. '. ,
Jep sldlonesmí býti od starého vzdáleno více než 30 mil,2) 3)
Podotknouti sluší ještě, že jméno "Národ·ní" (National) je
záko~ně c~r~~no, tak ~e ústavy , osoby fysické a právnické.
ldere provadeJ! bankovlll obchody, nesmí pod trestem ,'e firmé
slova toho použíti, nejsou-li organisovány dle pi'edpisů zákona
o Národních Bankách. 4)
O 1'0ZP'u,~tění a likvidaci Národních Bank, pokud nás vůbec
bude zajímati, bude jednáno ph směnitelnosti bankovek.
Přísl'ušnost soudní Národních Bank nemá pro nás zajímavosti.

d) Poměr Národních Bank k Unii, jakožto státnímu celku.

Národní Banky se setkávají se státním ústrojím spolkovým
na trojím poli, jež tvoÍ"Í:
1. Dos01'čí moc spolková.
2. DalI, s výdeje bankovek.
3. Přijimált,Í spolkových vkladt't.
v.'
ad 1. ,fJ~sor~í "~OC s~ol~ová. "v pokladničním úl'adě je
zllz~no. zv!astlll ~dd~le~l, ktere ma za úkol prováděti všechny spblko:ym~ zakonodarnyml sbory vydané zákony, které se týkají v)rdeJe a upravy "národního" oběživa, krytého spolkovými úpisy.'(5)
Toto oddělení se zove dozorčí oddělení a jemu v čele stojí "Co~JtPt
roller ol the C1menc)''' (dozorčí oběživa), který je podHzen tajemnJku
?o~dadu (Secretary of the Treasury = ministru financí). Comptroller
Je Jmenován k návrhu tajemníka pokladu se svolením senátu. Jeho
služební doba obnáší 5let. 6) Kromě dozorčí moci, jež pÍ"Ísluší Compr

1) ČL 5155 R. St.
a) 1 mile = asi 1600 m.
3) Předpisy o pr'esldlení N . Ba n k y o b
" C.
vl 2 ., 3. a 4. novelly
sallUJ!
z 1. května 1886.
3. novelly z 3. br'ezna 1873, čl. 5243 R. St.
6) ~l. 1. zák. o N. B., čL 324 R. St,
I) CI. 1. zák. o N. B., čl. 325 R. Sti

') 91.
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trollerovi of Currency nad Národními Bankami v celé Unii, přísluší
jemu ještě zvláštní dozor nad všemi bankami vůbec úízenými v distriktu Columbii (s městem Washingtonem v čele).1) Jedním z nejdúležitějších úkolů Comptrollera je pi'edložiti kongressu každoročně zprávu, která obsahuje 2):
Pi'ehled o stavu každé Národní Banky, která dodala v pfedešléni roce v pl:"edepsaných lhůtách výkazy; údaje o akciovém
kapitálu, vydaných bankovkách, veškerých aktivech, o závazcích
a ostatních položkách Národních Bank, které dle mínění dozorce
oběživa jsou dúležité.
nehled bank, jež během roku zastavily činnost, s údaji, kolik
bankovek jejich je ještě v oběhu a kolik z oběhu vzato.
Návrhy ke zlepšení bankovních zákonú a k zvýšení bezpeč
nosti majitelů bankovek a ostatních věHtelů bank.
Údaje o aktivech, passiv~ch a stavu bankovních ústa"ů
a spoEtelen, které jsou organisovány dle zákonů jednotlivých
státú a territorií. Údaje o tom si Comptroller má opathti od
Madú dotyčných států, jimž ony bankovní ústavy své výkazy
dodávají.
Na druhé straně jsou Národní Banky povinny Comptrollerovi
každoročně dodati pět zpráv,3) jichž formu si pi'edpisuje Comptroller sám. Též lhúty si stanoví Comptroller libovolně sám,4)
patrně, aby banky nemohly bilanci žádným umělým zpúsobem
upraviti. Zprávy ty musí býti Comptrollerovi do 5 dnů po obdrženém vyzvání dodány a musí býti uveřejněny v téže formě
v některém denním listě.
Též výši dividendy 10 dní po jejím stanovení nutno Compt c
rollerovi oznámiti. 5)
Povinností Comptrollerovou je též, aby v souhlase s tajemníkem pokladu, kdykoli se to jemu zdá býti poHebným, zjednal
1) Čl. 332 R. St.
2) Čl. 61 zákona o N. B., čl. 333 R. St.
8) Čl. 34. zák. o N. B., čl. 5211 Rev. St., čl. 1. zákona z 3. března
1869. Tento poslední zákon zavedl \ibovolné lhůty.
4) Tak na př. za finančni obdob! 1912-1913 si vyžádal Comptr. of
Cnrr. dle své zprávy str. 2 výkazy dne 26.XI. /1912, dne 4./II., 4./1'l.,
J./VI., 9./VIII., 1913.
') Čl. 5212 R. St. a čl. 2. novelly z 3. března 1869.,
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dúkladnou revisi veškerých Národních Bank pomocí vhodných
revisorú.
Na dozorčí moc Comptrollera částečně již bylo (pH zl"izování
Národních Bank) a bude ještě poukázáno.
ad 2. Dali s výdeje bankovek. Národní Banky platí spolkové pokladně výlučně tuto daň: Každá Národní Banka musí
v měsíci lednu a červnu platiti státnímu pokladu púlroční daň %%ní
z prúměrného obnosu svých obíhajících bankovek.1)
Avšak:
"Pokud Národní Banky použijí jako úhrady svých bankovek
2%ních spolkových dlužních úpisú, které na základě zákona
z 14. Mezna 1900 byly vydány, musí platiti tajemníku pokladu
Spojených Státú v měsících lednu a červnu jen púlroční daň
1/4%ní z prúměrného obnosu svých bankovek, které byly vydány
na základě. složených 2%ních dlužních úpisú." 2) Tento nový
pl"edpis neruší úplně starších daňových pl"edpisú a tak zústává
shora zmíněný starší pl"edpis v platnosti, pokud Národní Banky
použijí jako úhrady jiných dlužních úpisú než 2%ních.
.
Dle tohoto nového předpisu obnáší daň c~loročně tedy p0u,ze
~ % z průměrného obnosu vydaných bankovek.
Bankám je volno, aby zaměnily úhradu, kterou složily ve
dlužních úpisech výše zúročitelných, za 2%ní úpisy z r. 1900,
které p.bnášejí výhodu menšího zdanění.3)
T. zv. "Panama Bonds", t. j. úpisy vydané za příčinou stavění
panamského prúplavu, jež jsou též 2%ní, těší se stejným zákonným
výsadám co se týče zdanění, jako 2%ní úpisy z 1'. 1900, takže
výdej bankovek krytý těmito 2%ními Panama Bonds jakožto
úhradou, je zdanitelný taktéž 1/4 % poloročně čili y? % ročně4) .
Za pÍ'Íčinou zjištění zdanitelného obnosu bankovek musí každá
Nár. Banka do 10 dní po 1. lednu a po 1. červnu dodati pokl.
1) Čl.
ve zdanění
pozn. 3.
2) Čl.
3) Čl.
4) Čl.

5214 R, St., pozměněný novellou z 3. bi'ezna 1883. _ O změnách
Nár. Bank srov. též na pi'. H a s e 11 k a m p, cit. d. str. 123.
13. novelly ze 14. Mezna 1900.
12. l10velly ze 14. března 1900.
1. zákona z 21. prosince 1905.

Madu pod trestem výkazy o prúměrném obnosu vlastních bankovek obíhajících v pí'edcházejícím púlletU)
Každá Státní Banka musí zaplatiti dávku 10% z obnosu, bankovek jí samou vydaných. 2) Touto prohibitivní daní fakticky
byl znemožněn výdej bankovek Státními Bankami.

II ,
I ;
I'

I

I

ad 3. Přijlmánl spolkových vkladů. Národní Banky
mohou za jistých podmínek obdrŽeti vklady spolkových peněz.

I

I

I.
I

Často se stává, že státní pokladny vykazují velké hotovosti,
které mohou býti upoHebeny teprve po delších dobách. V evropských zemích namnoze panuje zvyk, že správa státních peněz
bývá svěl"ována ústředním bankám. Tak tomu je ode dávna na pí'.
v Anglii, kde hotovosti bývají svěl"ovány anglické bance (Bank
of England) .3) Podobně také v Německu, Í'Íšsko-německé bance
(Reichsbank) .4)

1) Čl. 40. zákona o N. B .. , pozměněn)' novellou z 3. dubna 1883; čl.
5215 R, St.
2) Čl. 3412 R, SI:., čl. 7. novelly z 3. bi'ezna 1865 a čl. 19. novelly
z 8. února 1875.
3) V týdenních výkazech banky a to bankovního odděleni (Ban,ldn~
Department, nikoli výdejného oddělení Issue Department) byva~l
tyto veřejné vklady pod názvem "public deposits" uváděny. ObnášivaJí
kolem 13,000.000 .ť.
•
4) Rišsko-německá banka je zavázána k bezplatné správě říšský~l:
státních peněz dle § 22. bankovního zákona a § ll. svých stanov. Je tez
povinna vésti knihy a skládati počet o přijatých obnosech a konaných platec~l
na účet říšských a státních pokladen.
Dle výroční zprávy za rok 1913 (str. 5 a 6) obnášely Hšské a státní
pohledávky II banky říšsko-německé:
M 336,015.000 dne 22. března jakožto nejvyšší obnos
M 114,884.000 " 7. února jakožto nejnižší obnos
a průměrně .... M 213,790.000 (v roce 1912 M 255,243.000).
Na žirovém kontu přijala říšsko-německá banka
za Hšské a státní pokladny .......... , ... , ......... M 46,,045,324.515
a vydala ......................................... lVI 46,,021,829.391
Vklady a výplaty dohromady obnášely:
za Hšskou pokladnu •.............................. M 40,,979,899.761
za pokladny spolkových států ...................... M 51,,099,036.355
dohromady ........................................ M 92,,078,936.116
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Ve Spojených Státech je tomu jinak. 1) Krátký dějinný pí-ehled
nejlépe nám objasní vzájemný poměr bank a státu (t. j. Unie
jakožto celku) ohledně správy ~tátních peněz v jednotlivých
obdobích, z čehož potom též jasněji vyplyne organisace této
správy v době nynější.
V ústavě Spojených Stáhl nenacházíme žádných předpisů ohledně
správy spolkových peněz. Poklad. úřad (U. S. Treasury) byl sice
zřízen již r. 1789, avšak tajemník pokladu o správě spolkových peněz
rozhodoval i na dále dle své libovůle. Do r. 1791 byla správa jejich
svěřena Bance of North America a menší částí též ostatním dvěma
bankám v té době existujícím, totiž Bank of Massachusetts a Bank of
New-York. Po nich dostalo se největší části spolkov}Tch peněz první
ústřední bance, ač dle sv}ich stanov v}Tslovného práva na to neměla.
Část vkladů však byla přiřčena tehda již se rozvíjejícím Státním Bankám.
Po zrušení první ústřední banky připadly veškeré vklady spolkových
peněz Státním Bankám, takže, když byly zastaveny platy v hotových
v r. 1814, nacházelo se v rukou Státních Bank asi 9 mill. spolkový.:::h
vkladů. 2 ) R. 1816 byla založena II. úsHední banka; ta však obdržela
již výslovně ve stal10vách výlučné právo na spolkové vklady na všech
místech, kde měla své pobočky. Takže Státním Bankám i nadále byly
svěřovány spolkové peníze, ovšem jen na místech, kde uebylo pobočky
ústřední banky. Tento stav trval až do 26. září 1833, kdy pres. Jakcson
ve svém boji proti ústřední bance naÍ'Ídil ústy tajemníka pokladu Taney,
aby spolkové vklady byly odejmuty ústl"ední bance (t. zv. Removal
of the Deposits) a svěřovány Státním Bankám, kteréž byly zvány
"pet banks", ježto často byly voleny jen ze strannické protekce. Za-o
jištění vkladů spolkových (jakási úhrada) bylo vyžádováno jen tehdy,
přesahovaly-li vklady polovici splaceného kapitálu banky.3) Takto
lehce a pohodlně získatelné peníze vedly banky k divoké honbě za
spolkovými vklady, a často zřizovány na rychlo banky nedosti vyzbrojené v naději, že spolkové peníze jim opatIí prosHedky k provádění
bankovních obchodů.
Právě do této doby padá první zrilwnttá úprava správy spolkových
peněz z 23. června 1836:
1) Srovnej O b s t: cit. dílo str. 78. a násl. D a v i d K i nI e y:
The history, organisation, and Influence of the Indep~ndent Treasury of
the Unitéd States. New-York and Boston 1893. Joh n B e nt o n Ph i 1,1 i P s: Methods of Keeping the Public l\'Ioney of the United States. (Publications of the Michigan Polit. Science Associat. vol. IV., Nr. 3 Ann. Arbol'
(Michig.) Decem. 1900. Ad. H a sen k a m p: cit. d. str. 129.-164.
2) Ph i II i P s, cit. d. str. 20.
3) Srov. 23. Congress I. Session, House Execut. Docum. vol. I.,
Nr. 2, str. 36 a také shora str. 48.
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Tajemník pokladu má dle možnosti v každém státě zvoliti jednu
vkladovml (deposit ary) , to jest banku, jíž se budou svěř"ovati spolkové
vklady.l) K tomu účelu má banka dodávati výkazy o stavu svého
iměni. 2 ) Vklady jí mají býti ponechány, pokud své závazky bude vy~"ovnávati v hotových. 3 ) Tajemník pokladu může žádati o zajištění
vkladu kdykoli.4) Vklady však nemají nikdy převyšovati 3/. splaceného
kapitálu banky.5) Tajemníku pokladu bylo však zakázáno, poskytnouti
vklady nějaké bance, aby jí pomohl z peněžní tísně.O) Banka jednou
zvolená neměla býti ze seznamu vkladoven škrtnuta bez udání dúvodú. 7 )
Veškeré p'í"ebytky spolkové pokladny, převyšující 5 mi11ionů doll., měly
býti svěřeny jednotlivým státům dle poměru jejich zastoupení v kongressu. S)
Další honbu po hotových penězích zpúsobil t. zv. "SPecie Cirettlar" presidenta Jacksona, jenž vyžadoval, aby kupní cena za veřejné
pozemky (pIi kolonisaci) byla skládána v hotových. Tato neobvyklá
potřeba hotovostí způsobila oHes v bankách, které, jak. jsme řekli,
namnoze byly velice slabě vyzbrojeny. Následek byla knse z r. 1837
a téměř všechny banky zastavily placení hotovými. Než, ačkoli též
'většina vkladoven 9) zastavila placení hotovými, nebyly ztráty, jež
spolková pokladna utrpěla, příliš značné. lO ) Přes to ozývaly se četn.é
hlasy, že je nebezpečno svěl"ovati bankám veškeré spolkové hotovostI.
Po četných reformních návrzích došlo konečně k vydání zákona ze
4. července 1840, t. zv. Subtreasury Bill. Zákon ten zřídil t. zv. neod'(Tisl}T pokladniční ÚÍ"ad (Independeni Treasury, jakž .zván dodnes), jenž
neměl být závislý na bankách, nýbrž měl být sám správcem spolkových peněz a to tím způsobem, že měly býti zHzeny pobočky (jakýsi
1) Čl. 1. zákona.
2) Čl. 3. zákona.
3) Čl 5. zákona.
') Čl. 6. zákona.
5) Čl, 1. zákona.
6) Čl. 12. zákona.
7) Čl. 8. zákona.
S) Čl. 13. zákona.
9) Z 86 bank, jež měly celkem 26 mill. dollarú spolkov)Tch vkladů,
pouze 4 nezastavily platy hotovými. Srov. o tom Secr. of Treas. Rep. 5.
Sept. 1837: 25. Congress, 1. Session, House Doc. vol. I., Nr. 2, str. 16.,
17, 63.
10) Ph i II i p s, cit. d. str. 92., pOZll. 201. uvádí 50.000 doll. O b st:
cit. d. str. 63. uvádí tehdejší ztrátu Unie na vkladech 28 milliony dolL,
avšak to spočívá úejměnaomylu, vzbuzeném patrně tím, že všecky tehdejší
vkladovny (86), jež měly celkem 26 mill. doll. (nikoli 28 mill.) spolkových
vkladú, až na 4 zastavily placení hotovými, což však ještě neznačilo defi"
nitivní ztrátu pro Unii. Naopak H a sen k a m p, cit. d. str. 141. uvádí
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filiální systém), t. zv.ané sub.tre~suries (nejdříve v Bostonu, Ne'Á'-Yorku,
Charlestonu, St. LOUlS), u 11lchz měly daňové obnosy a jiné tam došl'
spolkové peníze býti ponechávány a dočasně spravovány a teprve
v čas potřeby do Washingtonu pokladničnímu úřadu zasílá~y Tím se
staly subtreasuries sběrnami veřejných peněz a na druhé stral~ě konal;
p,laty zv~ l~~t~ednu ~bylo tedX zb.udov.áno jakési státní žírové zařízení),
člmz dnve1šl drahe a s obtJzeml spoJené zasílání hotových peněz mělo
odpadnoutI.
T,ento systém však s volbou nového presidenta (Harrisona) byl
odvolan dne 13. srpna 1841, a teprve po mezidobí poměrů zákonitě
neuspol'ádaných byl opětně a to nyní definitivně zákonem z 6. srpna
1846 zaveden. Časem bylo zřízeno 9 subtreasuries a to v městech'
N ew- Yo~'ku, Bostonu, Philadelphii, Baltimore, Cincinnati, Chicagu:
St. LOUlS, New-Orleansu a v San Franciscu.
Je přirazeno, že zákon z r. 1846 odejímal zemi mnoho oběžních
prostledků, kte~'éž ležely mrtvě v pokladnicích hlavního úřadu (treasur,))
a v subtre~su~'~~s. Tento s~av vnabýval pra oběh nebezpečného rázu
tehdy; k;Iyz pnJ;l1y spolkove plevyšovaly značně vydání. To se stalo
obzvlašt,e patrnym v roce 1.853. Aby oběhu alespoň část hotovostí
byla vvra?ena, vr?z?o~l se t~Jem~í1~ pokladu Guthrie, že skoupí před
dospelostJ dluzl1l UplSy SpoJ. Stahl v celkovém obnosu 7 mill doll
Tento, prost!edek byl potom často v dalších letech opakován. .
.
v
Častečna zmena ,zakona z r. 1846, dle kterého banky vúbec vylouč,;ny .byly, ze spravy spo~kových peněz, nastala v letech 60tých,
k.dyz t~Jeml1lk poklad1!v, p~tr~bova!v k: spolkovým výpůjčkám spolučmnost! bank. V tehdeJsl tJS11l penez11l pred občanskou válkou počala
cdkovou ztrátu spolkových peněz u bank za celé obdobi 1817-1845 toliko
obnosem 3,265.578 doll., kteráž se rozděluje takto:
V létech:
nastala pro spolk. pokl. ztráta
1817-1820
113.993 doll.
1821-1824
623.550 doll.
1825-1828
130.244 doll.
1829-1832
17.520 doll.
1833-1836
9.415 doll.
1837-1840
1,169.343 doll.
1841-1844
440.416 doll.
1845
761.097 doll.
3,265.578 doll.
celkem ........ 1817-1845
]a.ko p~ameny, z nichž údaje čerpá, uvádi Hasenkamp na cit. mistě: zprávu
taJemmka pokladu 'Voodbury z 9. prosince r. 1839 (26. Congress, 1. Sess.
~ouse Docum. vol. 1., Nr. 10, str. 13), jež obsahuje údaje do r. 1836, pro
l~ta pozdějši udává statistiku Treasurers Rep. 1903, str. 27. a násl. Též
VIZ Finance Rep. 1853 str. 537.-543. a zprávu tajem. pokladu Shermana
z 6.tH. 1880.
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vláda vydávati poukázky splatné ph pI'ecUožení (payable on demand,
pročež též později byly zvány Old Demand Notes). Aby jejich splatnost
byla pojištěna a aby banky je ochotněji přijímaly, počal tajemník
pokladu umísťovati hotové spolkové peníze v některých bankách. To
ovšem vyžadovalo částečné změny "Subtreasury Billu", kteráž také
byla provedena zákonem z 5. srpna 186l. Jím uděleno tajemníku pokladu zmocnění, aby výtěžek půjček spolkových, jež předsevezme,
vkládal do bank, jež své závazky vyrovnávají v hotových penězích. l )
Náležitého upravení pak dostalo se poměru mezi bankami a spolkovou vládou zákouem o Národních Baukách (National Currency
Act). Dle něho smí (nemusí však) býti kterákoli Národní Banka zvolena
za vkladovnu vel'ejných peněz (jenom výnos cel je ze vkladů vyloučen),2)
a může se též státi "Financial Agent'(3) vlády. Tajemník pokladu však
má žádati vždy za pojištění vkladů 4) ve způsobu úpisů Spoj. Stáhl..
Ukázalo se však, že vyloučení výnosu cel ze vkladú u bank chová
v sobě mnoho nevýhod. Neboť výtěžky celní rostly velmi značně,
avšak musely nečinně zaháleti ve spolkové pokladně, jsouce takto pro
oběh ztraceny. Aby se tomu předešlo, bylo tajemníku pokladu dovoleno, aby úroky z vel'ejných dluhů splácel pled dospělostí (až o jéden
rok napl'ed) a dále, aby prodával zásoby zlata, jichž ku splacení úrokú
nepotřebuje. 5 ) Ustanovení, jež, platilo o vyloučení výtěžkú celních ze
vkladů, nebylo však zrušeno.
Prodeje zlata brzy nabyly velikých rozměrů a vedly ke spekulaci,
ba i k pokusúm se strany spekulantú, aby se zmocnily viditelných
zásob zlata (t. 'Zv. bursovní corner), jež vyvrcholily v panice t. zvaného
"Černého Pátku" (Black Friday) dne 24. září 1869. 6 ) Pravidelné prodeje
zlata byly potom zastaveny. Ježto pI'edčasným splácením úrokú mohla
vždy jen nepatrná část hotovostí do oběhu býti uvedena, byl tajemník
pokladu nucen opět a opět vraceti se k prostl'edku použitému v roce
1853 (viz shora), totiž zpětné koupi dlužních úpisú Spojených Státú
před dospělostí Toto Pl'edčasné umořování spolkového dluhu bylo
obzvláště vydatně prováděno od tajemníka pokl. Richardsona za
krise v r. 1873, dále v létech 1880-,d883. Na tomto poli se pokročilo
ještě dále v roce 1887. Všechny úpisy spolkové, jež dle umol'ovacího
plánu měly býti z oběhu vzaty, byly již skoupeny a to již o rok napřed
(za finanční období 1887-1888), a Pl'ece ležel v pokladně ještě přebytek
1) Čl. 6. (Statutes at Large, vol. XII., str. 313); H a sen k a m p,
cit. clilo 143.
2) Zákon z 25,fH. 1863, čl. 54,
3) Viz str. 63 pozn. 1.
4) Čl. 45. zák. z 3. června 1864; čl. 5153 R. St.
5) Čl. 3699 Rev. Stat.
6) Srov. o tom zajimavý a podrobný článek Cha r I esA. Co n a n t:
The Return to hard money (The Century Magazíne, July 1913, str. 442)
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'v d u a )'ello poměr k bankám
VniUní ústrojí polda d m'h o ma
ozměnil poněkud zákon z H.jIII. 1900.
,
P
Co se týče pl"edně v'nitPní organisace neodvislého ?okla~mh~
'v, d
(I d endent Treasury), byl rozdělen ve dve oddel:m.
uDla. ':1. n fePIssue" t ). vy'de)'né oddělení, jež se zabývá výdejem
1V1swn o
. .
d
'"
"o zných druhú papírového oběživa, a "division of re emptwn
ru . ddvl 'směnné ). ež stahuje papírové oběživo. Tomuto pot ), o e e m ,
l' Vt ' 1 t' fond
siednímu oddělení je svěl"ena též péče o onen zvas m z a y
150 mill. dollarú, o němž již mluveno. 1 )
Pom,čr h Národním Bankám 2 ) byl upraven takto:
Rozeznávají se dva druhy vkladoven:
:Řádné nebo též trvalé vkladovny (permanent Ol' regular

55 mill. dolU) V této nesnázi bylo použito ustanovení zákona z 3.1IlI.
1881,2) jenž dovoloval použíti spolkových pí'ebytků k vyplacení dlužních úpisů. Pochyby, zda možno takové koupě prováděti i nad umol'ovací plán, rozptýlil kongress, jenž rozhodl, že i nad umořovací plán
jsou zpětné koupě dlužních úpisú přípustny. Ani to nemělo dalšímu
umořování dlužních úpisú pí'ed dospělostí vaditi, že stály dosti silně
nad pari. Další obsáhlé koupě úpisú byly prováděny v roce 1890.
S jakými obětmi to bylo spojeno, možno posouditi z toho, že orl 19.
července do 13. srpna 1890 bylo zaplaceno za dlužní úpisy 83,907.847
doll., jichž nominální cena byla toliko 73,694.850. Přes 10 mill. doll. bylo
tedy zaplaceno více, než by bývalo bylo nutno při paritním kursu.3)
Jak velikého měřítka dosáhlo umol'ování dluhu, lze viděti z toho,
že od 31. srpna 1865 až do 30. června 1892 byl dluh Spojených Stáhi
zmenšen o 1,,914,905.107 doll. čili o 990,510.681 doll. více než toho vyžadoval umořovací plán. 4 )
Pokladní úřad používá také někdy vkladú k tomu účelu, aby
usnadnil dovoz zlata do země. Tak na pí'. tajemník pokladu Shaw
v září 1906,5) Poskytl totiž N, Bankám vklady v té výši, v jaké provedly
banky zakázky zlata z ciziny. Tím posunul "zlatý bod vývozu" evropských státú ve prospěch Spojených Státú o úroky za dobu převozu
(úrokú za pújčku banky vládě nepla~ily), které jinak dovozce musí
nésti. Po provedení těchto obchodů měly banky vklady zase vrátiti.
V novější době zasáhl vydatně pokladniční ÚÍ'ad na peněžním trhu
v kritickém roce 1907. V tom roce měly Národní Banky 15. Hjna
162.7 millionů doll., dne 17. listopadu 212'8 mill. doll. spolkových vkladů
v rukou.O) Ochota pokladního úřadu vypomoci peněžnímu trhu šla
tak daleko, že volně použitelné hotovosti ve spolkové pokladnici (1. zv.
working balance) klesly na 5 mill. doll. Pomoc pokl. úřadu pomocí
spolkových vkladů opakuje se dosud každoročně, ač ne vždy v měl:-ítku
tak rozsáhlém. Vyžaduje ji pravidelně doba sklizní, která přináší
s sebou vždy napjatost na peněžním trhu. V minulém roce (1913)
zvětšily se závazky Národních Bank vůči spolkové vládě od 9. srpna
do 31. října z 57,304.000 doll. na 98,069.000 dolU)

~epositaries).

. .
v ' vkladovny (Temporary depos1tanes).
.
D oca-sne
,.
'k 1 1 d 3)
Ř' dné vhladovny označuje dle sve hbovule ta)emm po (a ~ ..
Naléz~í se v místech, kde jsou Mady daňové, celní a prodejny
h pozemkú (offices of Internal Revenue, Custom Collectors
vereJnyc
'L cl S l ) J kmile
a Receivers of Public Moneys on Account ~~ an
a es . r a
,
v' l' N' dní Banka )'e II stanovena za radnou vkladmnu, ma
ne)a za aro
- d"
.
, h
,'r
na jistou výši vládních peněz. UÍ'e mC1 Jl1le novanyc
v
ú'Í'adú vkládají
své
v
Je-li více bank na témž místě vkladov~~m~, m~:~u vere)ne ~I~~~
Cdavě vkládati. Pi'estoupí-li vklady )1sty, urClte vymezeny
).
s I:v, obnos musí banka bez phkazu nadbytečný obnos pí'edah
VySS1
,
, l' h kl d
4)
nejbližší subtreasury. V roce 1910 bylo 4~.3 s~a y~ v.a o.ve~l.
Dočasné vklad ovny 5) (Temporary depos1tones)o JSou, ).ak J~eno
hy v
dočasné'
naznacu)e, p o
a , nedostávají vkladu v prav1delnev,, od
úÍ'edníků zmíněných veí'ejných Madú, n?,brž, ~~cas, a to pumo
d ta)' emníka pokladu prosHednictvímne)ake radne vkl~dovny.
oNeslouží za sběrny vládmch
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tomu aby prebytkv
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1) Finance Report 1887, str. XXVII.
2) Čl. 2. zák. (Statutes at Large, vol. XXI., str. 457.)
3) Finance Report 1890, str. XXVII. a násl.; H a sen k a !TI p,
cit. d., str. 150.
4) Finance Report 1892, str. XXVII. a násl.
5) Srov. H a sen k a m p: cit. d., str. 162. a násl. Te 11 týž: Die
wirtschaft. Krisis 1907, str. ll. R o II i n s: cit. dílo str. 218, a 219., pom. 2.
6) Journal of Political Economy voL XVI., str. 31.; Document 208,
str. 19; též Treasurers Report 1907, str. 18. a násl.
7) Comptr. of Curr. Rep. 1913, str. 17. Je viděti, že pomoc byla
poskytnuta opět jen za pHčinou sklizní (moving the crop) mezi srpnem
a Hjnem.
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1) Viz str. 13.
'v
II
'h
2) Pouze Ná1'odní Ba.nky mohou býti zvoleny ku sprave spo mvyc

peněz.3)

't d . S t'1. 28'"o, stOV ' též
3211 Rev. Stat., též K i nI e y, Cl.
National Banks of the U. S., vydáno ocl N. City Bank, New York 1910
Čl

str. 77. a násl.
T
d'
od N City Bank New
4) Srov, National Banks oi the U. S., vy a n o .
,
York 1910, str. 82.
N . B t 82 n
'5) SlOV. National Banks of the U. S., vydáno cd . Clty ., s r. . a .
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vládních peněz mohly býti vráceny oběhu a neležely ladem ve
spolkové pokladně.
Těcht~. dočasných.vkladoven bylo však již pí"ed rokem 1900 poruzn~l pOUZltO: tak zejména v letech 70tých při provádění tc zv. Reo

fundl11~ Act ~ 14 .. čer,:ence 1870, t. j. konvertování spolkových úpisú,
Tenkrate toÍlz taJeml11k pokladu Boutwell dovolil všem Bankám Národním, které část konvertované půjčky pí"evezmou aby výtěžek
dotyčné ?vůj~ky podržely j~lm vládní vklady. Též v ro~e 1879, kdy se
nashromazdIly v spolkove pokladně značné hotovosti (za plíčinou
opětného zavedení placení hotovými dle zák. z 1'. 1878), použil tajemník
pokladu. Sh~rman doč~sných vkladoven. Podobně si počínal tajem.
pokl. FaIrchIld v obdobI 1887-1889. Od r. 1898 stalo se zařízení Temporary depositaries" stálým. V r. 1899 bylo asi 200 bank usta~~veno
dočasnými vkladovnami, v 1'. 1904 již 570, v roce 1910 dokonce již
975.1)

Hlavní rozdíl mezi trvalými a dočasnými vkladovl~ami záleží
v t?m, že vklady u dočasných vkladoven jsou neměnlivé (inactive).
Tajemník pokladu pHkáže jim jistou výši vkladú, která ani nestoupá ani neklesá, a teprve v pHpadě poUeby se v celku vybírá.
Po roce 1900 nastaly ještě následující změny v poměru pokladničního úÍ"adu k Národním Bankám.
B~n~~y Národní jsou sice zavázány, jak v dalším ještě uvidíme,
chovatI JIstou hotovost (reserve) v kvotovém poměru ke svým
vkladúm. Tento závazek se vztahuje pí-il"ozeně i ke vkladúm
spolkovým. Nedodržují-li banky tohoto závazku, ml1že, nem'usí
však, Comptroller of Currency proti nim zakročiti.2) Tohoto zmocnění použil tajemník pokladu Shaw k prohlášení ze dne 29. záH
r. 1902, že nebude zakročovati proti bankám, jež nechovají hotovostí za vklady spolkové. Stav ten je zachováván dosud, a platí
te"~YJ_' ž:, v ~raxi nejsou ~árodní Banky nuc~ny za vládní vklady
dlzeLl zadnych hotovostI. 3) Stav ten byl tež potvrzen zákonem
z 30. května 1908 s odúvodněním, že vládní vklady jsou s dostatek
zajištěny úpisy spolkovými, které vkladovm, musí složiti.4)
Co se týče zajištění vkladú sj)olkových, p18tilo od zavedení
zákona o Národních Bankách, že má býti provedeno složením
1) ~'inance Rep. 190~, str, 20; a National B, of the U, S. str. 82.
2) Cl. 5191 Rev, Stat,
3) O b s t, cit. d. 77; H a sen kamp, c, cl, 158; K 11 o x, cit, dílo 191.
4) Nat. Banks of the U. S., str. 78.

spolkových úpisú do rukou tajemníka pokladu. Pouze výše, v jaké
mohly sloužiti za úhradu, se měnila. NejdHve byly pHpuštěny
za úhradu pouze do 66% nominální ceny, později do 90%, poslé.l
konečně celou svou nominální hodnotou. To platilo i po zákoně
z r. 1900. V roce 1902 však počal tajemník pokladu Shaw vykládati slova zákona,l) že úhrada vkladú má záležeti "ve spolkových úpisích a jiném zpúsobu" (by United States Bonds and
otherwise), tím způsobem, že pHpouštěl i jiné dlužní úpisy jako
úhradu, zejména dlužní úpisy spolkových stáHl, obcí, železnic atd.
Ač proti tomu byly činěny námitky, které dosáhly, že po kratší
dobLl byly pHpouštěny opět jen spolkové dlužní úpisy, pÍ"ece
během času uplatnil se názor Shawúv. Zákon ze 4. března 1907
dal této praxi za pravdu, avšak nal-idil, aby 1. ledna každého
roku nebo pÍ"ed tím tajemník pokladu uver-ejnil seznam cenných
papín':t, které míní pHpustiti jako úhradu pro veí'ejné vklady.
Dne 31. října 1913 sloužily následující dlužní úpisy ke krytí spOlkových vkladli. 2)
ve výši:
doll. 13,510.700
Consols z r. 1930 (2%)
Výpůjčka 1908-1918 (3%)
I .............. . " 4,146.200
4,037.700
Výpůjčka 1925 (4%)
I spolkové ...... .
Panama Canal Loan (výpůjčka)
dlužpí ...... .
Serie z 1906 2%
úpisy
1,287.500
...............
622.000
Serie z 1908 2%
I ...............
17,745.200
Serie z 1911 2%
Philippinskévýpůjčky a železniční úpisy (4%) .....
6,773.000
Výpůjčky Parto Rica (4%) .......................
1,821,000
Úpisy "district- u of Columbia" (3.65%) ....... ,...
933.000
Territory of Hawaii: úpisy (rúzné) ................
2,012.000
Státní, obecní, železniční úpisy ..................._,-,--_6~0-,-,3~3~0~.5~3_3
Celkem .... doll. 113,218.833

1 .............. .

I

I

i

I

Úpisy jsou obyčejně rozděleny na hodnotné skupiny, v nichž
ffi'Jžno úpisy jednoho druhu zaměniti úpisem jiného druhu, ježto jejich
hodnota se považuje za totožnou. Nemožná však je záměna úpisů
skupiny hodnotnější za úpisy skupiny, jež je hodnocena níže. Dlužní
úpisy jiné než spolkové bývají často phjímány za úhradu pouze do
90% své nominální ceny. (Tak ku pL Philippinské železn. úpisy.)
1) Čl. 45, zák. o Nár. Bankách a čl. 5153 Rev, Stat.
2) Comptr. of. Curr, Rep. 1913, str. 19.
Lovenstein: Cedulové bankovnictvf americké
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Zákonem z 4. března 1907 byl odstraněn též pí-edpis, jenž
aby výtěžky cel dovozných byly ukládány v bankách. 1)
Zákon z 30. května 1908 konečně zmocnil tajemníka pokladu,
aby stanovil úrokovou míru, která má býti placena Národními
Bankami ze spolkových vkladů.
znemožňoval,

Z následujícího přehledu patrný jest rozsah spolkových vkladú
v Národních Bankách od r. 1865--1913. 2)
V millionech dollarů
Vklady
Vklady .
Rok
Spoj. Států
Rok
Spoj. Států
1865 ......... , ......... "
1866. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1867. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1868.. . ... .. ... .. .. . .. . ..
1869. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1870 ............... '. . . . ..
1871.....................
1872. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1873 ................... "
1874. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1875 .... , .............. "
1876.....................
1877. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1879 .....................
1880.....................
1881 ......... '. . . . . . . . . . ..
1882... . ... .... . . . .. . ....
1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1884. .. . ... . ... . . . .. . .. ..
1885./ ...................
1886.....................
1887. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1888. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1889. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

58·0
39·1
33·3
28·3
12·8
13·2
11·1
12·4
15·1
10·6
10·2
i1'1
10·9
25·6
252·1
10·7
12·2
12·6
13·9
14·2
14·0
17·1
23·2
58·4
46·7

1890. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1891. " . . . . . . . . . . . . . . ..
1892. . . . . . . .. . . . . . . . . ..
1893. .. . . . . . . . . . . . . . ...
1894. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1895. . .. . . . . . . . . . . . . ...
1896. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1897. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1898 .................. ;
1899. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1900. .. . . . .. . . . . . . . . . ..
1901.. . . . . . . .. . . . . . . ...
1902 ...................
1903 ...................
1904 ........... '" .....
1905. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1906. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1907 ...................
1908 ...................
1909. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1910. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1911. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1912. . . . .. . . .. . . . . . . . ..
1913. . . . . . . .. . . . . . . . . ..

30'6
25'9
14·2
13·7
14'1
13·2
15·4
] 6·4
52·9
76·3
98·9
99'1
124·0
147·3
110·3
75·3
89·9
180·7
130·3
70·4
54·5
48·5
58.9
49·7

Vidíme tedy, že správa spolkových peněz v Unii se liší od
správy státních peněz v některých evropských státech. Banky
1) Srov. str. 77.
2) Compt. of Curr. Rep. 1913, str. 44.

(Národní) nemají výhradnou správu státních peněz, jako na pl'.
ústí-ední banky v Anglii neb Německu, nýbrž ony spravují peníze
ty pouze, pokud jS01-t jim svěřeny. Ráz toho svěřování není však
povahy nucené, nýbrž spíše výsledkem politiky pokladního Madtt
(lndependent Treasury), jejíž účelem je uplatniti svůj nestrannj'T
vliv ku prospěchu peněžního trhu. A tím je též vysvětleno, proč
jsme se šíÍ'e zmínili o poměru lndependent Treasury k Národním
Bankám: Nejen tedy proto, že ustanovení týkající se spolkových
vkladů obsažena jsou v zákoně o Národních Bankách a jeho
novellách, a spadají tedy v okruh ostatních ustanovení upravujících poměr ústřední moci spolkové k cedulovým bankám (jako
ustanovení daňová a dozorčí) - k tomu byla by stačila jen
stručná zmínka o nich - nýbrž proto, že lndependent Treasury
beÍ'e na sebe některé úkoly, jež v Evropě pHnáležejí ústí-edním
cedulovým bankám a nabývá proto pro nás, kteÍ'i chceme se
obírati poznáním a posouzením cedulových poměrů Spojených
Států, obzvláštní důležitosti.
Zejména v následujících směrech zaujímá neodvislý pokladMad postavení ústí-edního cedulového ústavu:
l. Spravuje spolkové peníze a jen dle své libovůle část
jich pÍ'enechává Národním Bankám' ke správě.
2. Pečuje, aby bylo zamezeno znehodnocení měny a aby
zlatý poklad uchráněn byl pÍ'ed ztenčením, což dlužno vyvozovati
z ustanovení zákona z 14. bÍ'ezna 1900, který nkládá tajemníku
pokladu povinnost, aby udržoval všechny druhy amerického
oběživa v plné hodnotě,!) aby pečoval o neztenčenou úroveň
zlatého pokladu. 2) O této povinnosti pokladničního Madu a zejména
o jeho poměru ke směnitelnosti bankovek bude ještě mluveno.
3. Pomocí 9 subtreasuries (svých poboček) má vybudovati
jakýsi způsob žírového zahzenP)
4. Má jistý vliv i na cizí trhy peněžní, zejména na dovoz
zlata, na což shora bylo poukázáno.
5. Konečně důrazně uplatňuje vliv na domácí trhy peněžní
těmito prostí-edky:

niční

1) Srov. str. 10. pOZll. 2
2) Srov. str. 13.
a) Srov. str. 76.
6*
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a) ukládáním vkladú do bank,
b) pl"edčasným umo)"ováním spolkového dluhu, t. j. zpětnou
koupi dlužních úpisú,
c) pl"edčasným placením úrokú ze spolkového dluhu.
Všechna tato opaHení, poklad. úřadu a jich účinnost budou
podrobena na paUičn~Tch místech kritice.

III. Organisace výdeje bankovek.
a) Úvod. Souvislost mezi cedulovým a depositním
obchodem. Význam a technika depositního obchodu.

Než pl"ejdeme k jednotlivým ustanovením, týkajícím se výdeje
bankovek, musíme upozorniti na to, že zákon o Národních Bankách
není toliko zákonem cedulovým (o výdeji bankovek), nýbrž též
depositním (t. j. zákonem o vkladech) a to časově z prvních 118
světě. Toto spojení dvou na první pohled ne docela stejnorodých
odvětví má své odúvodnění v tom, že právě odvětví depositní
(vkladové) u Státních Bank krátce pl'ed vydáním zákona o Národ·
ních Bankách nesmírně se rozmohlo, takže l~rise z 1'. 1857 všeobecně
se pEpisuje nikoli p)"evýdeji bankovek, nýbrž nepoměru mezi
pí-ijatými vklady a chovanou zálohou (reservou) .1) Ježto rozvoj
depositního odvětví u Státních Bank byl děkovati z velké části
tornu, že byly zároveň též bankami cedulovými, což se pokusíme
v dalším vysvětliti, Národní Banky pak měly dle zákona z 1'. 1863
tyto úkoly Bank Státních pí'evzíti, ba dokonce měly z valné
části pl"eměnou z těchto povstati dalo se dúvodně očekávati
že odvětví vkladové bude též ph Národ. Bankách v rozsáhlén~
měhtku pěstováno. Jiným dúvodem zákonné úpravy vkladovnietví z r. 1863 je úzká s01tvislost panující zejména ve Spojených
Státech mezi odvětvím cedulov~1l11 a vkladovým. Souvislost' ta
částečně již stávala v době vydání zákona z r. 1863; byla však
jednak zákonem tímto, ač snad nechtě, jednak pak vývofem
po':ně/"tt stupňována do té míry, že dnes nemúžemé mluviti o jednom,
amž bychom se dúkladně seznámili s druhl"m.
Řekli jsme, že souvislost ta stávala: vysvětlení je na snadě.
Cedulové banky, ať již to byly nejprve Banky Státní nebo později
1) Srov, též str. 52,

Banky Národní, poskytovaly úvěr tím zpúsobem, že eskontovaly
směnky a pHslušný obnos vyplácely ve svých bankovkách. Často
se však stávalo, že úvěr beroucí nepotí-eboval celého obnosu
najednou; zařídil si tedy v bance běžný účet, a místo, co by obnos
za eskontované směnky si vybral v bankovkách, dal si jej phpsati k dobru na běžném účtu; v době potřeby vypisoval na svoji
pohledá v ku šeky.
Řekli jsme dále, že souvislost mezi výdejem bankovek a vldadovnictvím byla podporována, ač snad nechtě, zákone/JI, o Národních Bankách. Dlužno 'totiž uvážiti, že Banky Národní jsou sice
oprávněny, nikoli však nuceny bankovky vydávati. V dalším'
budeme míti pHležitost ukázati, že skutečně mnoho bank a z nich
právě největší Banky Národní práva cedulového témě)" nepoužívajU) Nic nebylo tedy pÍ'Írozenějšího, než že se snažily tím
intensivněji prováděti ostatní bankovní obchody.2) Z passivních
bankovních obchodú, kromě obchodu cedulového a vkladového
jsou však Národní Banky vyloučeny (zejména též z reeskontu) ;
výsledkem toho bylo, že veškerá pozornost jejich obrácena byla
k pěstování obchodu vkladového, jenž jim sliboval bezpečné
a veliké výtěžky. Řekli-li jsme, že účinek nebyl zákonem chtěn,
myslili jsme na to, že v úmyslu zákonodárcú z r. 1863 nebylo
podporovati vývoj depositního odvětví na úkor výdeje bankovek.
Konečně
phspěly

mluvili jsme o tom, že americké pontěr)' nemálo
k tornu, že cedulové a vkladové odvětví úzce srostlo.

1) Srov. též lVI a r c u s e, cit. d, str. 117" který mluví o četn)'ch
Národních bankách jako o zdánlivých cedulov)lch bankách, O dú"odech
tohoto zjevu budeme míti příležitost ještě obšírněji se zmínit.
2) NI a r c u s e v díle již citovaném str. 115. až 130. obšírně dokazuje,
že Národní Banky jsou jedinými depositními bankami ve Spojených státech,
ježto vklady ostatních bank (státních, trustových společností atd.) nepa,
dají na váhu, jsouce prý většinou spoHtelními vklady (saving deposits);
u trustov)7ch společností pak vklady se většinou prý skládají ze soudních
deposit, ze vkladú poručencú atd" jež prý nepodléhají šelwvni disposici
(nejsouce "subject to check", str. 127) a nelze prý je proto staviti do jedné
řady se vklady Národních Bank Tento názor je rozhodně prohlásiti za
nesprávný. Ač je nepopíratelno, že Národní Banky jsou z předních vldadov)7ch bank, plece Banky Státní a trustové společnosti na tomto poli
dosáhly již velice značn)7ch úspěchú a Národní Banky nemají ani polovici
vkladll podléhajícich šekovní disposici (subject to check), o jiných vkladech
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Stalo se to prostě. tím zpúsobem, že vklady se staly také podkladem oběživa. Američan totiž podobně jako Angličan je v užším
spojení s bankéí-em než kontinentální Evropan. Témě!- každá
osoba v oněch zemích má svúj vklad na běžný účet u. nějaké
banky, která se stává jeho pokladníkem. Majitel běžného účtu
posílá bance šeky, jež znějí na jeho í-ád, aby mu byly pi-ipsány
k dobru a z druhé strany vyrovnává svoje závazky šeky, jež
znějí na i-ad věhtele (trassatem je tu banka, u níž má konto).
V prvním phpadě tedy ukládá peníze, v druhém vybírá. l ) Banky
opět mezi sebou svoje pohledávky vyrovnávají šeky a jsou-li
. členy clearingového sdružení, vyrovnávají své vzájemné poani nemluvě, o čemž následujicí sestaveni,
Cun-. 1913, str. 56. nás přesvědči:
Rozčlenění

vyňaté

z V)r1mzLl Comptr. of

soukromých vldadú v Národních a jiných bankách:
18.520 státních
7.473 Národnich
trustov)rch atd.
bank
bank

Rozčleněni

Soukromé vklady
podrobené disposici šekem .....
Spořitelní
vklady
v. též str. 64 ..
Vkladové
potvrzenky viz též
str. 89
Potvrzené šeky
(Certified checks)
viz též str. 88
Šeky
obchodvedoucího (Cashier's
checks) v oběhu
viz též str. 89
Celkem doll.

......
..

.... I

Celkem
25.993 banky

I

4,041,704.403'21 4,199,237.605'68 8,240,942.008'89
824,476.995'42 6,147,592.232'21 6,972,069.227'63

944,170.542'35 1,O93,O44.406·11 2,O37,215.038·4()

80,823.835'00

48,574.397'75

129,398.232'75

62,285.775'14
33,853.851·94
96,139.627·OS
5,953,461.551,12111,522,302.583,69117,475,764.134,81

1) PHpadně charakterisuje rozdH mezi anglo-americkým šekovnictvím
a evropsko-kontinentálním M a I' c u s e cit. d. str. 138: Americký a anglick)'
obchodník, jenž má dejme tomu prvního v měsíci konati 50 platú po 100 M.,
vypíše 50 šekú, kdežto nejpokročilejší německ)r obchodník vypíše jeden
šek na 5000 marek _a potom rozešle 50 peněžních dopisú a poštovních
poukázek.

hle dávky a závazky Clearing House-y, čímž se ušeUí pí-eveliké
obnosy hotových výplat, ježto pouze salda (t. j. na kolik vzájemné
pohledávky se neruší) jsou vyrovnávány v hotových penězích.
Je jasno, že tím, že se vklady disponuje šekem, se nejen oběživa
ušeth, nýbrž že se oběživo nově tvoh a proto Amerikáni mluví
phmo o "deposit currency" (vkladovém oběživu)'!)
Z í-ečeného plyne, že ku pochopení zákona o Národních
Bankách, ale i též k posouzení cedulových poměrů nynějších, je
nezbytno, abychom se seznámili poněkud s technikou vkladového
zahzení v Unii a zaí-Ízeními s tím souvisejícími.
Pí-edem musíme veliký důraz klásti na to, že pojem "deposit"
ve Spojených Státech a naše pojetí "vkladů" naprosto se nekryjí.
Pod depositem v Unii rozumíme úvěr, který banka poskytuje
svému zákazníkovi, čímž však není í-ečeno, že dotyčnému úvěru
musí pí-edcházeti nějak}T vklad (na pí-. v hotových penězích).
I úvěr krytý zastavenými cennými papíry (lo.mbard), i úvěr nekrytý vůbec spadá pod pojem "deposit" a nalézá pouze protipoložku v rubrice "loans and discounts" (pújčky a diskonty).
Múže tedy vklad vzniknouti: vkladem hotových peněz (zlata,
sWbra, papírových peněz, bankovek), vkladem šekú na í-ád
vkladatele, diskontováním směnek a konečně poskytnutím t. zv:
bianco úvěru se strany banky.2)
Knihovní vedení takovýchto položek provádí se asi následovně:
Předpokládejme, že nějaká banka počne obchod s vlastním kapitálem
50.000 doll. a že vkladatelé do ní vloží na hotovosti 450.000 doll. Její
bilance bude vypadati následovně:
Aktiva (Assets)
Passiva (Liabi1ities)
Hotovost ....... 500.000 doll.
Vklad ..... .450.000 doll.
Kapitál . . .. 50.000 doll.
500.000 doll.
Dejme tomu, že banka počne nyní eskontovat směnky 3měsíční;
s úrokovou mírou 6%. Na každých 1000 doll. banka si tedy strhne
1) Srov. o tom též: J. L. L a u g hli n: Aus dem amerikanischen
Wirtschaftsleben (Aus Natur und Geisteswelt, Leipzig 1907) str. 120. a násl.
2) Srov. o tom: Hor a c e Wh i t e: Money and Banking, str. 235.
a násl. O b s t: Cit. díl. str. 38., 39., 43. H a sen k a m p: cit. d. str. 110.
a násl. H a sen k a m p: Die wirtschtl. J<':risis 1907, str. 3; Co f f i n:
cit. dil., str. 44 a násl. A m o s K. F i s k e: The needed currency Reform
(v North American Review No. DCXC, May 1913) str. 578.
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15 doll. a píše k dobru zákazníkovi 985 doll. Těchto 985 doll. je depositem zákazníkovým, poněvadž má tento právo vystaviti šeky na
banku do úhrnného,.obnosu 985 c~oll., ~tejným způsobem, jako kdyby
onen cbnos byl SlOZll v hotovost!. DeJme tomu, že banka eskontuje
směnek za 500.000 doll. Zákazníkúm připíše k dobru pouze 492.500 doll.
a 7500 doll. vede jako zisk. Bilance pak, pokud nebylo povoleným
úvěrem ještě disponováno, bude vypadati takto:
Passiva
Kapitál. . . . . . . . . . .. . . ... bO.OOO
Vklady (deposits) . . . . . . .. 942.500
(totiž 450.000+492.500)
Zisk (profit) ............
7.500

A1<tiva
Hotovost. ...... " 500.000 doll.
Půjčky a diskonty. 500.000 doll.
(Loans and discounts)
1,000.000 doll.
-~-,----,-

1,000.000

Protipoložkou vkladú je tedy vždy položka "pújčky a diskonty" (loans and discounts). Kdyby místo eskontovanfrch
směnek byl býval povolen bianco úvěr, provedl by se zápis do
obchodní knihy obdobně.
Dále se liší vkladovnictví od našich poměrú ještě tím, že
ve Spoj. Státech je poUeba jisté qualifikace (zejména dobrého
doporučení) a jistého minimálního obnosu nepoměrně. vyššího
než u nás, znějícího k dobru vkladatele, pod který nesmí jeho
pohledávka klesnouti, k tomu, aby banka otevfela, pokud se tfrče
ponechala běžný účeU)
Konečně na rozdíl od nás vypěstovali si Američané ještě
zvláštní druh platebních surrogátú, které mají vesměs povahu
šekú, ale pí'ece jsou od obyčejných šekú odlišné.

známá. Neboť zodpovědnost za vyplacení šeku Pl'ejímá nyní banka.
Obnos, na který "certified check" zní, se připisuje vystaviteli k tíži
ihned v době potvrzení, byť ho vystavitel ihned nepoužil. "Certifíecl
check" nabývá tím co clo honorování pi'eclnosti před jinými šeky majitele běžného účtu, jež dojdou banky po tomto jeho obtíženÍ. Američaré používají takových šekú hojně na př. pří cestovánU)
2. Tak zv. Cashiers Check (šek obchodvedoucího)2) je šek, jejž
banka vypíše na sebe samu. Je používán osobami, jichž vlastní šek by
asi sotva byl pHjat. Má-li osoba dotyčná účet v bance, odepíše se jí
s účtu obnos, na který šek zní; nemá-li účtu v bance, musí si osoba ta
šek koupiti a zaplatí k tomu ještě nepatrnou provisi bance. Šeky takové však používá též banka sama, platíc jimi za cenné papíry, diskontujíc jimi směnky, atd. 3 ) a vyrovnává pak je clearingem.

Oba tyto druhy šekú

přispěly

nemálo k

rozšíření

šekovnictví.

Je nutno zmíniti se ještě o zvláštním druhu vkladú, t. zvaných
certilicates ol deposit (vkladových potvrzenkách), jež potvrzují, že
určitá osoba složila v bance jist)', obnos peněz. Obnos složený je splatný
buď a vista (demand certificates of deposit) neb s výpovědní lhútou
(60, 90 dní). Vypsání šekú na takovou pohledávku je vyloučeno. Vldadatel musí buď sám předložiti potvrzenku k placení, nebo musí potvrzenku přenésti indosamentem na řád nějaké jiné osoby (není to tedy
au porteur papír). Žádá-li se částečné splacení, musí býti stará potvrzenka zničena a vystavena nová. 4 )

?

Řekli .jsme již, že většina obyvatelstva Spoj. Státú má
vkladové účty u bank a ,ryrovnává závazky šeky, čímž mnoho
plaHl na hotovosti se uspoÍ'Í. Vyvrcholena však je tato soustava
teprve vyrovnáváním vzájemných pohledávek clearingem mezi
jednotlivými bankami. Vyrovnávání děje se následovně: V městě,
kde se nalézá clearingové sdružení, scházejí se denně zástupci
veškerých bank, jež jsou členy místního clearingového sdružení,
v určité hodiny na místě, jež se zove Clearing House. Zástupci

1) O b s t cit. d. str. 38. upozorňuje na to, že často v Německu se stáyá,
že některé firmy učiní vklad u banky, který opět za krátko až na několik
marek vyzvednou, jen za tím účelem, aby na své obchodní psací papíry
mohly dáti natislmouti: "šekové konto u té či oné banky". Jedná se zde
tedy úejmě o uvedeni vel'ejnosti v omyl. To je ve Spoj. Státech vyloučeno.
2) Slova, jimiž se to děje, jsou různá, na př. "Good when properly
indorsed", nebo "accepted" nebo "Good through the Clearing House",
k čemuž se pHpojí datum a podpis.

1) Srov. o něm též na pl'.: R o II i n s: cit. d.s tr. 72.; O b s t: c. d.
str. 40; H a sen k a m p: c. d. str. 100 pozn. 5; B o II e s, Financial
History vol. III. str. 365. a násl. ; Hu m p h r e y Rob i n s o n: A sim.ple
explanation of modern banldng customs, Boston 1910, str. 49.
2) O postavení obchodvedoucího (cashier) v bance srov. str. 67 pozn. 3.
3) Srov. o Cashier's Check: R o II i n s cit. d. str. 68. ; stručně O b s t:
c. d. str. 47. Co ff in: c. d. str. 58. (jeho forma).
4) Srov. o Certijicates ol Deposit: R o II i n s: c. d. 70. (s formou
podobné potvrzenky); stručně O b st: c. d. 47.; Co f f i n: c. d. 53. a násl.
(téi nhné formy podob. potvrzenek).

Jsou to: 1. t. zv. }Jcertijied cheek" (potvrzený šek). Je to šek, na

nějž některý zřízenec bankovní k tomu oprávněný křížem napíše nebo
vyrazÍ, že obnos, nanějž šek zní, je dostatečně kryt vklady, jež vystavitel
banky má. 2) Tento šek dostává potvrzením zvýšenou oběživost,
Ježto bude pHjat nyní i osobami, jež majetkových poměrú vystavitele
neznají, předpokládajíc ovšem, že banka šek potvrzující je chvalně
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každé banky odevzdávají se tu veškeré šel~y, jež jsou trassovány
na ni, a jež se nalézají v držbě všech ostatních bank-členů sdružení.
Součet tě~hto šeků naznačuje, kolik banka "dluhuje ClearingHousu". Uhrnný obnos šeků, jež banka sama má v držbě, a jež
jsou trassovány na ostatní členy sdružení, nazliačuje, "kolik
Clearing House dluhuje bance". Rovnají-li se tyto dva obnosy, je
banka vyrovnána. Je-li vyšší obnos, jejž banka dluhuje Clearing
Housu, musí saldo vyplatiti v hotových, v opačném pí'ípadě
obdrží banka saldo v hotových. Úhrnný obnos všech "má dáti"
musí se rovnati úhrnnému obnosu všech "dal". Pouze tedy salda zcela nepatrné to zlomky celkových obnosů - se vyrovnávají
v hotovosti. Obnosy, které se tímto způsobem ročně ve Spoj.
Státech vyrovnávají, dosahují závratných výšek. Největší je
ovšem podíl města New-Yorku, jehož clearing obnáší ještě stále'
přes polovici clearingu Spojených StáHl (za rok 1913 téměí'
56·5%).1) K posouzení buďtež zde uvedeny výkazy Novoyorkského
Clearing Housu za posledních 10 let (1903-1913).2)

Obraty New-Yorkského Clearing Housu.
Salda vyplacená
v hotovosti
3.315,516.487
3,105,858.576
3.953,875.975
3.832,62l.023
3.813,926.108
3,409,632.271
4.194,484.028
4.195,293.966
4.388,563.113
5.051,262.291
5.144,130.385

30.

končící
září

Počet
členú

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

57
54

54
55
54
50
51
50
67
65
64

] ie h kapitál

Clearings (obnosy
vyrovnané)

113,072.700
115,972.700
115,972.700
118,150.000
129,400.000
126,350.000
127,350.000
132,350.000
170,275.000
174,275.000
179,900.000

70.833,655.940
59.672,796.804
9l.879,318.369
103.754,100.091
95.315,42l.238
73.630,97l.913
99.257,662.411
102.553,959.069
92.420,120.091
96.672,300.863
98.121,520.000

Pokračování

233,005.447
195,648.514
302,234.600
342,422.772
313,357.569
241,413.022
326,505.468
338,461.911
305,016.897
319,050,497
323,833.400

denní Poměr sald
salda splacená ke clealingu
v hotovosti

Prúměrná

10.906.304
10.183.143
13.006.171
12,648.914
12.545.809
1l.179.122
13,797.644
13,845.854
14,483.706
16,670.832
16,977.328

4,68
5.20
4,33
3.69
4.00
4.63
4.22
4.09
4.74
5.22
5.24

Clearingové obraty měst Spoj. StáHl v millionech dollarú.1)
Rok končí vždy 30. zářím.
Obraty
Obraty
Clearing House
vzrostly o
v
1913
1912
New-Yorku ............. , ........ 98,121'5
96,672'3
Chicagu ......................... 16,018'2
14,864'5
Bostonu ... ".................... 8,018'2
8,865'8
Philadelphii ... " . . . . . . ... .. . . . ... 8,543'5
7;787'6
St, Louis ........ , ........... ;... 4,122'1
3,978'9
Pittsburghu.. . . .. . . .. . .. . . . . . .. .. 2,951'9
2,688'0
San Franciscu ...... ,............ 2,666'6
2,621'0
Kansas City, Mo, .... ,........... 2,844'6
2,630·4
Baltimore ................ , .... ,. 2,01l'4
1,878'3
Cincinnati ....................... 1,329'7
1,347'1
Minneapolisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,326'2
1,109'6
Clevelandu ........ , ......... ,... 1,271'2
1,101·0
New-Orleansu ................... , 1,002'1
1,031'7
Detroitu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,286'9
1,087'9
Los Angeles ..................... 1,234'2
1,093'6
.~~~~~~~--~~~
Celkem v 15 městech .. , .153,056·3
148,848·7
4,207'6
V 147 jiných městech ......._._2_0.:..,7_0_9,--,·0,----,--,1_9.:...,3-:c5-,-2-,-'3_ _1",:.,-:-;-35-::-6;-::-'7
Celkem v 162 městech ........ 173,765'3
168,201'0
5,564·3

straně.

Curr, Rep, 1913 str. 34,
2! Čisla ~o r. 1912 jsou vyňata ze "The ';Yorld Almanac and Encyclo~edla 1913 str. 271. (Pro Worid Almanac byly výkazy dodány ocl
Asslstant Manager W. J, Gilpin z New-York Clearing Housu,) Čisla za
rok 1913 jsou vyňata z Comptr, of Curr, Rep. 1913 str, 34,
1)

Comptr.

na druhé

denní
clearing

Následující přehled sloužiž ku porovnam obratú Novoyorkských ke clearingovým obratúm ostatních větších měst
a celkov~Tm clearingovým obratům Unie:

Obraty New-Yorkského Clearing Housu.
Rok

Prúměrný

Pokračování.

oť

1) Výkazy vyňaty z Comptr. of Curr, Report 1913 str. 35.

1
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Banky, které tvoří clearingová sdružení, nazývají se Associated
Banks a celá sdružení se naz:)Tvají Clearing House Association.
Nás v první i-adě musí zajímati poměry Novo-Yorkské, pi'edně,
ježto "New-York Clearing House" zaujímá nejčelnější postavení
a dále, poněvadž dle vzoru Novo-yorkského jsou uspoi'ádány též
podobným způsobem clearingová sdružení ostatních měst. "NewYork Associated Banks" se skládaly v roce 1913 z 64 čhmů, totiž:
31 Národních Bank, 17 Státních Bank, 15 trust companies a zástupce Novo-yorkské subtreasury totiž "Assistant Treasurer of
the United States. Trust companies jsou phpuštěny za členy
teprve usnesením sdružených bank z 13. února 1908. 1 )
Zástupce subtreasury súčastňuje se clearingu v zájmu spolkové
pokladny, jako zási-upcové bank v zájmu svých ústavů. 2 )
Tím však není i'ečeno, že banky, které :r;ejsou členy Clearing
House Association, jsou naprosto vyloučeny z odúčtovacího Í'Ízení.
Banky-nečlenové pomáhají si tím způsobem, že provádějí svoje
odúčtování prosUednictvím některé banky, která je členem.
V roce 1913 bylo 25 bank a trustových společností v Novém
Yorku, které odúčtovaly takto prosUednictvím jiných bank. 3)
Takovéto sdružení bank nemá však pouze za účel prováděti
odúčtovací i-ízení a platiti výlohy s tím spojené, nýbrž jeho účelem
je též, aby pečovalo o bezpečnost svých členů; vydává rúzná
usnesení a trestá jejich porušení (není však "inkorporováno",
není proto právním subjektem a nemúže tedy na pÍ'. žalovati ani
býti žalovánu). Pro dobu hospodářského khdu je jeho největší
zásluhou, že zavedlo, aby každý člen sdružení dodal koncem
týdne Managerovi Clearing Housu výkaz t. zvaný Statement,
z něhož má býti jasně úejmý stav banky za uplynulý týden.
Výkazy ty potom bývají v sobotu v poledne sestavovány v jeden
výkaz, kterýž jakožto "Clearing House Bank Statement" bývá
1) O důvodech, proč s jejich pHjetím bylo tak dlouho otáleno, bude
pojednáno.
2) Za rok 1913 obsahovalo jeho súčtování s Cl. Rousem následujíci
obraty: položky (exchanges) přijaté od clearing housů 679,617.548 doll.;
položky odevzdané cl. housům 746,383.010. Rozdily pHjaté od cl. housů
139,021.273 a zaplacené cl. housům 72,255.811, čili rozdíly k jeho dobru
obnášely 66,765.462 doll. (Comptr. oi Curr. Rep. 1913 str. 34.)
3) Comptr. of Curr. 1913 str. 34.
ještě
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Výkazy ty obsahovaly do nedávna pouze pntměmé
údaje (average) za uplynulý týden. Důvod byl ten, že banky
byly by jinak mohly svůj stav v den výkazu uměle polepšiti.!)
Avšak ježto tyto průměry nepodávaly pÍ'ece jasný obraz stavu
bank, bylo v posledních letech zavedeno, že banky uVel'ejňují
kromě průměrného stavu posledního týdne ještě výkaz o svém
stavu za pátek po skončeném ÚÍ'adování. Krom toho bývají uvedeny i změny vzhledem k poslednímu výkazu (t. zv. Weeks
changes).
Kromě onoho "Clearing House Statement" bývá nyní uveí-ejňován i výkaz Státních Bank a trustových společností, avšak
jen těch, které nejsou členy clearingového sdružení. Takže výkazy
nyní uvel:-ejňované poskytují jasný pí'ehled o stavu bank ve Velikém
N ew-YorIm. Vidíme z něho:
U člen'l~ clearingového sdružení: průměrný stav za poslední
týden a stav za poslední pátek pí-ed výkazem; 'lt nečletl!~t: průměrný
stav bank za poslední týden. Takže pr-esouvání nepohodlných
položek na banky, jež výkazů nevydávají, jako tomu bylo dHve,
je vyloučeno. (O tom ještě později.)
Výkazy ty bývají uveí-ejňovány i v našich listech týdně
a musejí býti sledovány s velikou pozorností, ježto se v nich zračí
dosti průzračně hospodáí-ský stav Unie. 2)
Sestavovány jsou výkazy dle určitého schematu. Uvádíme pří
klady takového týdenního v)Tkazu3 ).
Výkaz New York Associated Banks za průměr posledního týdne:
18. prosince
Změny proti po1909
slednímu výkazu:
1,191,041.000 + 9,046.800
Půjčky a diskonty ............. .
Kovová hotovost .............. .
232,991.500 + 2,149.900
70,630.500 + 1,732.400
Legal .tenders .................. .
Celkové vklady ................ . 1,172,713.200 + 13,603.200
52,755.500
132.300
Oběh bankovek ................ .
303,622.000 + 3,882.300
Chovaná záloha ............... .
Zákonem pl'edepsaná záloha
293,178.300 + 3,400.800
Nadbytečná záloha (surplus) .....
481.500
10,443.700 +
1) O tom bude později ještě mluveno.
2) Tyto výkazy jsou jakousi náhražkou za výkazy
ústředních bank.
3) Viz R o II i n s cit. dílo str. 33.

evropsk)'ch
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Výkaz Associated Banks za poslední pátek před
z pl'edcházejícího dne):
17. prosince
1909
Půjčky a diskonty ............. . 1,206,890.500
1{ovová hotovost .............. .
233,658.700
Legal tenders .................. .
70,394.200
Celkové vklady ................ . 1,188,572.300
Oběh bankovek ................ .
52,789.500
Nadbytečná záloha ............. .
7,367.225

"-l

r
uveřejněním

(t. j.

loučením banky ze sdružení clearingového podepisuje se jí téměÍ'
ortel smrti. I )
Nehledě však k těmto celkem výjimečným pi'ípadúm, skytá
tato organisace vkladovnictví, šekovnictví a clearingových sdružení
(5 jeho odúčtovacím řízením, pěstováním vzájemnosti atd.) pro
celou peněžní a úvěrní soustavu Spoj. StáHl veliké výhody.
Seznámivše se takto zběžně s technikou vkladovnictví a za:i-Ízeními s ním souvisejícími, múžeme nyní na základě této prů
pravy pHstoupiti k výkladu předpisú zákonných o organisaci
výdeje bankovek dle zákona o Národních Bankách, a s nhni
v těsné souvislosti stojících předpisú o vkladech dle téhož zákona.

Změny proti pl edešlému výkazu:
19,217.100
2,758.900
663.000
20,577.000
40.800
3,048.350

+
+
+

Výkaz Státních Bank a trustových společností, které nejsou členy
Clear. Rousu.
18. prosince
Změny proti pl'e1909
dešlému výkazu:
Půjčky a dIskonty ............. . 1,184,090.600
5,370.200
I{ovová hotovost .............. .
116,350.900
1,377.900
Legal tenders .................. .
21,814.200
435.200
Celkové vklady ................ . 1,221,958.800
2,622.800
Záloha ... '" ............... " ..
160,496.700
1,054.200

b) Tisk a formální úprava bankovek.
Bankovky jsou tištěny od spolkové vlády, banka je pouze
opatl-uje svojí firmou a podpisem a dává v oběh. Tím se zachovává
jednotnost v jich vnějším vzhledu. Appointy smějí zníti jen na
tyto obnosy: 5, 10, 20,50, 100, 500 a 1000 doll. 2) V následujícím

Neméně dúležité úkoly pi'ipadají sdružení Associated Banks
v době panik. V té době pěstuje toto sdružení co nejobsáhlejší
vzájemnost,!) V nejvyšší tísni pak se obyčejně usnášívá na výdeji
Clearing House Loan Certificates, o nichž již obšírněji bylo mluveno
(str. 27 a násl.). Takovouto kooperací stává se toto sdružení
částečnou náhradou za ústl-ední banku cedulovou. Clearingová
sdružení různých měst však nejsou spolu ve spojení a dúsledkem
toho Clearing House Loan Certificates nikdy neobíhají mezi členy
rúzných clearingových sdružení, nýbrž vždy jen mezi členy téhož
sdružení clearingového.
Ovšem na druhé straně clearingové sdružení může se státi
nástrojem boje silných bank proti slabým bankám. Neboť vy1) Tak ku pf. v kritickém roce 1907 poskytlo vydatnou pomoc Mercantile National Bance, vyžádavši si pouze odstoupení tehdejší správní
rady. Banka tím byla zachráněna. Naproti tomu odepřela pomoc Knickerbocker Trustu Co. dne 21. Hjna téhož roku, ježto stav banky činil záchranný
krok nezodpověditeln)'m. PHští den pak Knickerbocker Trust Co. musela
se prohlásiti insolventní. Tím počala krise z r. 1907. V dalším průběhu
krise však Clear. House Committee, t. jest činný výbor sdružených bank
často ještě poskytl pomoc různ)'m bankovním (lstavlim, jako Trust Co.
of America aj. 111noh)'111.
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1) Tak na pÍ'. v Salt Lake City se usneslo clearingové sdružení, že
sdružení nesmějí platiti na šekov)'ch účtech žádných úrolni. Jedna
z bank (The National Copper Bank) odepřela usnesení to podepsati, ježto
odporuje Shermanově protikartelnfmu zákonu. Ostatní banky zahájily
proto proti ní boj na núž, který počal tím, že založily nové clearingové
sdružení, do něhož zpurná banka nebyla pi'ijata. Tím banka byla fakticky
z clearingového sdružení vyloučena" a tím přirozeně z odúčtovacího
i'Ízení atd. (Tento pHpad uveden jejím presidentem V. VV. Armstrongem
před Mední anketou t. zv. "Pujo Committee". (Srov. New-York Times
ze 7. ledna 1913.)
2) Dle původního znění zák. o Nár. Bankách měly b),ti povoleny
též appointy 1, 2 a 3dollarové. Avšak již čl. 5175 Rev. St. stanovil, že
nesmí býti vydáno žádné Národní Bance více než l/s bankovek, znějících
na menší obnosy než 5dollarové a že bankovky 1, 2 a 3dollarové mají
úplně vzaty b),ti z oběhu, jakmile pokladna spolková pi'edsevezme opět
placení v hotových, což se stalo dne 1. Hjna r. 1879 na základě čl. 3. zákona
ze 14. ledna 1875. Od těch dob není tedy dovoleno, aby banky vydávaly
nižší appointy než 5dollarové; pi'ed tímto datem bylo vydáno ldoll. bankovek za 23,169.677 a 2dollarových za 15,495.038. Z tohoto obnosu však
zústalo v oběhu jen 343.587 bankovek ldollarových a za 164.312 doll.
2dollarových bankovek. 500dollarová bankovka nebyla vydána od r. 1885
a 1000dollarová od r. 1884. Celkový obnos 500doll. bankovek vydaných
byl 11,947.000 doll., z nichž za 87.000 doll. dosud nebylo předloženo ke
členové

1

r
1
!

!)7

\)6

přehledu

jsou uvedeny obnosy všech obíhajících
14. Mezna r. 1900 a z 31. hjna ľ. 1913. 1 )
Appointy
14.
1 dollarové . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
5
10
20
50
100
500
1000

"

března

1900
348,275'00
..................
167,466'00
2). . . . . . . . . . . . . . . .. 79,310,710'00
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 79,378,160'00
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 58,770,660'00
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 11,784,150'00
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 24,103,400'00
..................
104,000'00
........... _.... , _
27,000-00

appointů

I.

31. l'íjna 1913
343,587-00
164,312-00
145,992,510'00
330,783,110-00
229,948,980-00
19,614,550-00
33,367,350-00
87,000-00
23,000'00

Zlomkové obnosy dosud nestažené (unredeemecl fractions)
32,409-00
52,375-00
-----Celkem .... __ ... 760,376,774'00
Na p'í"ední straně bankovky je poznamenáno, že ban~(Q\ky
jsou kryty dlužními úpisy Spoj. Státú, jež jsou složeny u pokladničního úí'adu. Toto prohlášení je opaHeno podpisem tajemníka
pokladu a registratora poklad. Madu, a otiskem pečetě poklad.
Madu. Na téže p'í"ední straně je poznamenáno dále, že banka je
povinna bankovky ph pl~edložení směniti v hotových v jejich
nominální ceně. Toto prohlášení je opaHeno podpisem 1'edite1e
(president) a místoředitele (vicepresident) a obchodvedoucího
(cashier) banky. 3)
Bankovky musí býti též opaHeny číslem listiny, jíž ustavení
banky bylo schváleno. 4)
Desky a matrice, dle nichž bankovky se tisknou, musí býti
každoročně dozorcem oběživa pl:-ezkoumány.5)
směně;

výdej 1000dollarov)'ch obnášel 7,379.000 a z těchto appointů jsou
23 v oběhu. Celkově všech appointů od r. 1863 do r. 1913 bylo
vydáno za 6,385.153.375 doll. a vzato z oběhu za 5,,624,828.\)76. (Srov.
Ma r C II se: "Bundesgesetz atd. str. 44; statistická data vyllata z Compt.
of Curr. Rep. 1913 StT. 25.)
1) Comptr. of Curr. Rep. 1913 str. 26.
2) Dle čl. 12. novelly z 14./III. 1900 nesmí býti vydáno od Národních
Bank 5dollarových appointů za více než za jednu tl'etinu celkového obnosu
výdeje.
3) Čl. n72 Rev. Stat. čl. 22. zákona o Národ. Bankách, pozměn.
novellou ze 14. ledna 1875.
4) Čl. 5. novelly z 20. června 1874.
5) Čl. 5174 R. St. a čl. 4. nOl'elly z 3. Mezna 1873.
ještě

c)

ze dne

Předpisy

o

úhradě

a

reservě.

Pojeltt úlwady a l'eserv,'.

Úhrada i reserva slouží jednomu společnému účelu, totiž
bankovek pí-ed znehodnocením, avšak dvojím rúzným
směrem. Běží jednak o fo, aby byla bankovka majetkově skutečně
;~abezpečena, kryta, ph čemž ku jejímu zabezpečení nezáleží
lla tom, jakého druhu majetkem kryta je. Úkol ten má úhrada.
Běží všal~ dále i o to, aby pohledávka z bankovky byla i kdykoliv
realisovatelna, čili aby byla bankovka směnitelna. K tomu poHebuje banka určité pohotovosti peněžní - zálohy (reservy). Rúzné
úkoly úhrady a reservy vysvitnou nejlépe z toho, že bankovka
sebe lépe majetkově zajištěná, není-li v phpadě pot'í"eby směni
telna, není pred znehodnocením dostatečně chráněna. Úhrada
dále musí majetkově zabezpečovati všechny bankovky. Realisovaielnost pohledávek z bankovek je dostatečně zabezpečena i 11IC'lz,šÍ'm
peněžním obnosem, vrací-li se ke směňování normálně jen část
bankovek Konečně, jak podotčeno, múže tvol:iti úhradu majetek
'jakéhokoli druhu, reservu, jak z pojmu vypl~,.\'á, jen hotovost
nchránění

I

'í

peněžní.

~
Oběma účelúm (úhrady a reservy) by se mohlo dostáti jediným
prosUedkem, na pl~. zlatem. Kdyby totiž bylo chováno zlata
tolik, aby krylo celou nominální hodnotu vydaných bankovek,
hylo by tím postaráno úplně také o jich směnu. Avšak taková
:;;ásoba zlata, kromě toho, že by byla zbytečná, jak jsme shora
podotkli, byla by pHmo v odporu s úkoly bankovky jako úvěr
~1ího papíru. U cedulových bank evropských je tedy kryta jen
část výdeje bankovek kovem, ostatek je kryt bankovně. l ) Na
kolik bankovky jsou kryty kovem, spl~rvá u nás úhrada a záloha
\' jediný pojem. Kovový poklad zajišťuje hodnotu bankovky
a zároveň slouží směně bankovky. Pouze bankovní krytí (směn
kami) tvol-í úhradu, kter:l není zároveň zálohou. Naproti tomu
1) Pouze v Anglii musí každú bankovka pi'estllpujicí určit), kontingent (i 18,450.000) býti kryta ,zlatem. Tento systém Peelovou aktou
v r. 1844 zavedený, je výsledkem t. zv. currenčni theorie (currency theory),
jež hlásala, že Pl'ebytek oběživa, pokud nespočívá v kovu, púsobí znehod·
nocení oběživa a stoupání cen zboží. Proto měl výdej bankovek býti podroben
samočinné regulaci púsobené příbytkem nebo úbytkem zlatého kovu.
Loevensteill: Cedulové bankovnictvJ americké.
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zálohy, která by nebyla zároveň úhradou, není. Pojem úhrady
zavírá tedy v sobě u evropských cedulových ústavů též pojem
zálohy a následkem toho poslední pojem je zbytečni' a neužíváme ho.
V Americe je tomu jinak. Tam zvoleny byly pro úhradu
a pro zálohu J"Ctzné prostledky, Zálohou samoúejmě mohou býti
opět jen hotové peníze, úhradou však jsou dlužní úpisy Spojen)lch
Státú.
2. Předpisy

o t'tltrade.

Pi-edpisy o úhradě v zákoně o Národních Bankách jsou
co do základní myšlénky pi-evzaty z Novo-yorkského
zákona o svobodném bankovnictví (Free banking Law) z r. 1838.
Dle tohoto zákona totiž záleží úhrada v rúzných dlužních úpisec~l.
Zákonem o Národních Bankách a jeho pozdějšími novellami
byly zavedeny následující pr-edpisy co do úhrady:
úhradu pro výdej bankovek tvol-í pouze dlužní úpisy Spofeni'ch StátlL Národní Banky musí složiti jistý minimální obnos
dlužních úpisú Spoj. Států ještě pr-ed tím, než jim je uděleno
svolení k započetí činnosti bankovní,l) čili složení to musí. nastati
i v tom pr-ípadě, že by Národní Banky výdeje bankovek se chtěly
vúbec z1-íci.
Nominální hodnota spolkových dluhopisl\ jež u tajemníka
pokladu mají býti složeny, mu~í minimálně obnášeti2):
II bank s kapitálem:
150.000 doll. nebo méně 25% akciového kapitálu
větším než
150,000 .... , .. nejméně 50.000 doll.
Spolkové dluhopisy, na kolik jsou složeny v minimálním
obnosu zákonem pr-edepsaném, nazývají se "charter bonds", ježto
alespoň

1) Čl. 5159 Rev. St. čl. 16. zák. o Nár. Bankách.
2) Čl. 16. zák. o Nár. Bankách z 3. června 1864 a článek 5159 Rev.
Stat., které dosud nejsou odlJolány, stanoví, že Nár. Banky musí jakožto
minimální úhradu složiti dluhopisy, jichž nominální hodnota obnáší nejméně 30.000 doll. a nejméně 1/3 splaceného akciov. kapitálu. Avšak dotyčné předpisy se považuji za zrušeny zákony z 20. června 1874 a z 12. čer
vence 1882. Článek 4. zákona z 20. června 1874 stanoví totiž, že úhrada.
složená v dluhopisech spolkových nesmí býti snížena pod 50.000 doll.
To se vykládá tal" že úhrada s1IIi býti snížena na 50.000 doll, Tento pí'edpis
zlepšil sice stav věci pro banky, mající kapitál pi-es 150.000 doll., avšak
ztížil postavení bank majících menši akc. kapitály. Proto bylo stanoveno

složení jich je podmínkou, aby bylo uděleno svolení k 7- apočetí
činnosti bankovní. Zákon dovoluje, aby bankovky byly vydávány již na základě těchto "charter bonds", na kolik skýtají
úhradu, Ovšem, chce-li banka výdej bankovek rozmnožiti nad
tuto míru, musí se postarati také o úhradu pHmHeně větší.
Složené dluhopisy!) skýtají úhradu, jsou-li v kursu nad pari
nebo al pari, pouze svou hodnotou nominální.2) Jsou-li pod pari,
tvo'H úhradu toliko svou hodnotou kursovní, z čehož plyne, že
v tom pr-ípadě m,-!-sí buď oběh bankovek býti snížen nebo úhrada
v dlužních úpisech o kursovní rozdíl zvýšena. 3)
Pi-edpisú o minimální úhradě zákonně pr-edepsané je dbáti
zejména ph zvýšení akciov. kapitálu. Chce-li banka svoji úhradu
snížiti na zákonné minimum, musí vzíti napr-ed z oběhu bankovky,
jichž obnos pr-evyšuje nominální pokud se týče kursovní (je-li
papír pod pari) hodnotu zákonné minimální úhrady.4) Ač dlužní
úpisy sloužící za úhradu jsou v depositu u tajemníka pokladu,
pi-ece vlastnictví zústává Národním Bankám. Zejména jsou tedy
zákonem z 12. července 1882 (chapter 290, section 8), že banky majíc!
kapitál 150.000 doll. nebo menší, nemusí skládati větší úhrady va spolkových úpisech než 25% ake. kapitálu. Uvedený pi'Hdad je jednou z mnohých
nesrovnalost! v cedulovém zákonodárství Spojených Států. (Srov, o tom:
Pederal Rese1've and National Bank Acts I1tde;t;ed, vyd. od Nat. City Bank
New-York 1914, § 57 str. 119; Ma r c u s e: Bundesgesetz atd. § 51 a 62
str. 36., 37.; citov. již dílo Nat. Banks ol tlie U. S. str. 10.; H a sen k a m p
cit. d. str. 105. ; Has. však zapomíná podotknouti, že púvodní pí'edpis zrušen
nebyl.).
,
1) Mluvíme-li o úhradě, myslíme vždy pod slovy "dluhopisy" dluhopisy Spoj, Stáhl.
2) Původně ·sloužily spolkové dluhopisy za úlu'adu jen do 90% no mináhlí hodnoty; teprve čl. 12. novelly z 14. bí'ezna 1900 pI-ipustil je za úhradu
do plné hodnoty nominální. O b s t: e. d. str. 35. mylně rozlišuje mezi
dluhopisy 2%nimi a jinými. Tvrdí totiž že spolkové dluhopisy zúročitelné
výše než 2%, mohou sloužiti jako úhrada jen do 90%. Téže chyby se dopoušti též S che f fl e r: e. d. str. 103, Ma r c u s e: c, d. str, 83, ač
čl. 12. zákona ze 14. Mezna 1900 takového rozlišování nezná a výslovně
praví: "That upon the deposit ... of alty bonds of the United States ... ,
such association sllall beentitled to receive from the Comptroller of the
Currency circulating notes in blank ... equal in alllount to the par value
of the bonds so deposited.
3) Čl. 5167 R. St.; čl. 26 zák. o Nár. Bankách.
') Čl. 16. zák. o Nár. Bankách z 3. června 1864; čl. 5160 Rev. Stat.
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k vybírání úroků ze složených úpisú,l) leda že by
nekonaly svých povinností, jako: neplatily )'ádně daní z oběhu
bankovek, nedodávaly řádně zpráv Comphollerovi, nesměňovaly
svých bankovek aj.
Složené dlužní úpisy se nalézají ve správě tajemníka po·
kladu. Z) Comptroller of Currency musí o nich vésti seznam, do
kterého má zanésti každé vrácení a pl'evod spolkových dluhopisů,
které byly složeny jako úhrada. Vrácení neb pi"evod může se díti
jen na rozkaz tajemníka pokladu a se svolenírn Comptrollera of
Currency.3) Tajemník pokladu má právo nahlížeti do seznamu
Comphollera, a naopak tento do knih tajemníka pokladu, aby se
vzájemně mohli pi'esvědčovati o správnosti knihovních zápisú. 4 )
Národní Banka musí alespoň jednou do roka své zápisy o složených
spolkových dluhopisech srovnati se záznamy Comptrollera. 5)
Do phjetí nového zákona (23. prosince] 913) byly za úhradu
pHpustny následnjící spolkové c1luhopisy 6):

Compholler of Currency múže dovoliti bankám, aby zaměnily
jedny spolkové dluhopisy složené jako úhradu za jiné za úhradu
pHpuštěné spolkové dluhopisy, není-li tato záměna spojena s nevýhodami pro Spojené Státy.l)
Jak se z úhrady uspokojují pohledávky majitelů bankovek
v pHpadě, že banka buď dobrovolně likviduje, nebo že se zpěčuje
bankovky za hotové směniti, bude l'ečeno v odstavci o stahování
a směňování bankovek.

oprávn~ny

2%
2%
2%
3%
4%

v celkovém obnose:
Consols splatné po r. 1930 ................ 646,250,150 cloll.
Panama Canal Boncls splatné po r. 1936 ... 54,631,980
Panama Canal Boncls 7) splatné po r. 1938
30,000,000
Boncls splatné po r. 1908................. 63,945,460
Boncls splatné po r. 1925 ................. 118,489,900
Celkem ...... 913,317,490 cloll.

Dne 31. fíjna 1913 byly následující dluhopisy spolkové složeny
jako úhrada pro v)Tdej bankovekO)
v obnose:
2% Consols splatné po r. 1930 .............. . 604,264,950 doll.
32,245,100
3% Bonds splatné v letech 1908-1918 ....... .
35,302,700
4% Bonds splatné po r. 1925 ............... .
2% Panama Canal Bonds:
serie splatná po r. 1936.... .............
52,915,100 dol.
serie splatná po r. 1938.................
28,786,140"
Celkem ....... 743,513.990 doll.
~~~,~~~~~

1) Čl. 26. zák. o Na,!'. Bo,11kách; čl. 5167 Rev. Stat.

Ji

Předpisy

o sálose

(reservě).

I

2) Čl. 19. zák o Nár. Bankách; čl. 5162 Rev. Stat.
3) Čl. 19. zák. o Nár. Bankách; čl. 5163 R. St.
4) Čl. 20. zák. o Nár. Bankách; čl. 5165 R. St.
5) Čl. 25. zák. o Nár. Bankách; čl. 5166 R. St.
6) Comptr. of Cun. Rep. 1913. Str. 19.
7) Panama Canal Bonds (3%) vydané v r. 1911, nemohou dle zákona
b}rti použity jako úhrada. O clúvodech toho se zmíníme

3.

!Z) Dl'1Ihy oběživa, J'ež slo'll.ží za reservy Národnícll. Bank. Pojem
lawful 'lltoney.
Za zákonnou zálohu jsou phpustny následující druhy oběživa:
1. zlatá mince,
2. sUíbrná mince,
3. státovky (greellbacks),
4. poklad. poukázky z r. 1890.
5. zlaté poukázky,
6. sUíbrné poukázky,
7. Clearing House Certificates.
Bankovky Národ'lb'Ích Bank do zákonné zálohy vpočítávány
býti nesmějí, a to ani bankovky vlastní banky ani jiné Národní
Banky, úejmě z toho důvodu, že by banky mohly navzájem si vymě
niti vlastní bankovky za cizí a tak uměle své zálohy zlepšiti. Oběživo,
které slouží za reservy Národních Bank, nazývá se v praxi obyčejně lawful money'. Ježto však tento pojem "lawful money"
není vždy stejnoznačný, Ueba k uvarování nedorozumění pl'esně
jej vymeziti.
Pojem lawi'ul money vytvoHlo žákonodárství spolkové.
Výrazu toho užívá poprve článek 1. spolkového "Legal Tender
Billu" z 25. února r. 1862 pro všechny druhy peněz, které mají
legal tender character a j sou tedy zákonným platidlem (viz str. 7 a 8)
Tento pojem "lawful money" má význam jednak ph platech,
jednak ph vzájemném směňování rúzných druhú peněz. V době
té byly jako spolkové peníze s legal tender characterem v oběhu
doll ary zlaté a sthbrné, mince drobné, papírové peníze drobné

později.

1) Čl. 26 zák. o Národních Bankách (1864) a čl. 5167 R. St.
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(postage currency) a ?tátovky Unie (greenbacks zákonem z 1862
právě vydané). Ph směi10vání stály proti sobě mince drobné
a všechny ostatní druhy lawful money a to proto, ježto jedině
mince drobné byly směnitelny za kterýkoli jiný druh lawful
money, kdežto ostatní druhy lawful money nebyly směnitelny
vůbec (tedy ani papírové peníze drobné). Pro směi10vání peněz
značí tedy lawful money všechny peníze Unie s legal tender
characterem, kromě mincí drobnJ'Tch a tento pojem zachoval se
i na dále ustálený, i když postupem doby běželo o to, aby i jiné
nové druhy peněz Unie byly směi10vány za "lawful money".
V tom smyslu se používá už častěji výrazu lawful money v zákoně
o Národních Bankách. Běží tu o směi10vání bankovek.
Směi10vání bankovek ve Spojených Státech slouží bankovní
reservy (ač ne výlučně, poněvadž jich účelem je též zabezpečovati
deposita) a bylo phrozeno, že i reservy sloužící ku směi10vání
bankovek se musily skládati z "lawful money". Bylo však hned
v zákoně o Národních Bankách z 3. června 1864 a v novelle k němu
(z 1. března 1872 čl. 5192 Rev. St.) phpuštěno, že reservy tvohti
mohou i Clearing House Certificates,l) tedy, pokud o r e ser vy
běž í, že je lze posuzovati jako by byly lawful money. Dále
bylo zákonem ze 12. července 1882, v novelle to k zákonu o Národních Bankách, vydáno obdobné ustanovení o zlatých a sUíbrných
poukázkách. 2)
Tím však nebyl všeobecný zákonný pojem "lawful money"
nikterak změněn nebo snad o sthbrné a zlaté poukázky a Clearing
House Certificates rozšíí·en. Neboť by nebyl mohl ještě v posledních letech vrchní prokurator Spoj. Států (attorney geneml of the
United States) 3), byv v té phčině požádán o dobrozdání, prohlásiti, že lawfulmoney zahrnuje každý druh peněz, jemuž zákon

Ji

1) Čl. 31. zák. z 3. června 1864; zák. z 1. Mezna 1872; čl. 5192 Rev.
St. "Clearing House Cel'tijicates representing specie Ol' lawful money ...
shall also be deemed to be Lawful money".
2) Čl. 12. zák. z 12. července 1882: "such certificates (t. j. gold certificates) as also silver certificates when held by any national banking-association shall be counted as a part of its lawlul resel've".
3) "OpilliotlS ol llie A ttorney Gellel'al ol tlie United States 17; 123:
"The term ,lawfulmoney' is understood to apply to every form of money,
whicll is endowed by law with the legal tender quality". Srov. též R o ll i n s: cit. d. 230, 231 a Fedel'al Reserve a Natiollal Bank Ac/s, stl'. 141 pozn.

pí-iznává legal tender characte1'. Vždyť character ten chybí, jak
Clearing House Certificates, tak i zlatým a sUíbrným poukázkám.
Všeobecný pojem lawful money zůstal tedy nezměněn a všude
tam, kde se praví, že ten který druh peněz (peníze drobné, bankovky) jsou směnitelné za lawful money, míní se všechny druhy
peněz s legal tender characterem s vyloučením arci těch, kterým
se taková směnitelnost v lawful money zaručuje. Neboť by jinak
nastal circulus vitiosus. Jsou tedy vyloučeny z lawful money
jednak peníze drobné a též i bankovky, kteréž oboje jsou směni
telny za lawful money; bankovky ovšem už též proto, že jim
chybí legal tender characte1'.
Naproti tomu nejsou vyloučeny z lawful' money stříbrné
doll ary , poněvadž se sice směi1ují, avšak ne po právu, nýbrž de
facto a nikoli za lawful money, nýbrž za zlato. A též státovky
'L téhož důvodu nepfestaly býti lawful money, nabyvše po zákonu
z r. 1900 směnitelnosti ve zlatě. K výše uvedeným druhům "lawful
money" z doby legal tender bi11u, z pichž vymizely papírové
peníze drobné, pl"istoupily pouze ještě pokladniční poukázky
z 1'. 1890, opaHené legal tender characterem a směnitelné nikoli
v, lawful money, nýbrž ve sUíbí'e a později ve zlatě.
Ačkoliv tedy se může používati jako reserv sUíbrných
a zlatých poukázek a Clearing House Certificates na základě
speciálních zákonů, nesmí jich býti použito ku směi10vání bankovek
a drobných peněz, jež se díti má v lawful money. Spisovatelé
dopouštějí se hlavně té chyby, že nerozeznávají mezi lawful money
a oběživem, které je pÍ'Ípustno za reservy bank Národních, a nazývají paušálně, avšak nesprávně, "lawful money" všechno reservní
oběživo Národních Bank a pl'ece bylo velmi důležito pojem tento
pí'esně vyhraniti, má-li se spletitým otázkám papírových peněz
ve Spoj. Státech náležitě rozuměti. To bylo tím obtížnější, ježto
i zákon sám vedle užšího a vlastního pojmu lawful money, zná
na některých místech širší pojem lawful money, značící všeobecně 1)
oběživo, phpustné pro reservy Národních Bank. 2)
1) Z té pHčiny lze snad omluviti F i s ke, II o: The Modern Bank,
New-York 1906 str. 32 a Joh n s o n a: Money and Currency in relation
to Industry, Prices and the rate of Interest, Boston 1906 (str. 354, 364
a násl.), když zahrnují pod lawful money i zlaté i stříbrné poukázky, neboť
též všechny bankovní příručky projevují týž názor. Nelze ovšem také

1M!
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Kde však zákon ,tak činí, Y)Tslovně to podotýká. Praxe (pí-íručky bankovní) toho rozdílu yšak nedbá a užívá ve své nomenklahúe bez výhrady názvu lawful money pro všechno oběžiYO reservové. 3 ) Taková nomenklatura arciť není nikterak na závadu,
pokud jsme si toho vědomi, že lawful money má zcela fin)! obsah
pH reservách a pE s'l1lě'IŽování bankovek a tak bude i v této práci
používáno názvu lawful money pro oba tyto pojmy, avšak s vě
domím, že pi'edeslán byl takový výklad o nich, který nemúže
zanechati pochyby o tom, co se \' konkrétním pHpadě pod názvem
tím míní.
~)

Druky zákonn)!ch reserv.

aa) R o z hle d.
Ku zabezpečení směnitelnosti bankovek je zákonem pi'edepsána zvláštní 5%ní záloha z oběhu bankovek té které banl~y,
které nechovají banky ve SY)Tch pokladnách, nýbrž j i skládají
u pokladničního úradu .. Prakticky však mohou sloužiti ku zabezpečení směnitelnosti bankovek i zálohy, které zákon pÍ"edpisuje bankám za účelem jiným, t. j. ku zabezpečení vkladú, ježto
zálohy ty každ)Tm zpúsobem alespoň z části Národní Banky
chovají ve svých pokladnách a nemajíce hotovosti jiné, musily by
jich použíti ku směňování bankovek, byly-li by jim ku směnění
schvalovati pojetí H e pb u r n o v o: History of coinage atcl. str. 843,
jakožto pÍ'Íliš úzké, jenž pod "lawful money" rozumí jen státovky (greenbac ks) a O b s t o vo: str. 35., pozn. 2, jenž považuje za lawful money
všechno oběživo, mající legal tender character a potom pH výčtu jmenuje
jen zlaté mince, stHbrné clollary a poukázky Zl'. 1890, opomíjeje zcela
státovky (greenbacks). Správně chápe pojem "lawful money" H a s e 11k a m p c. d. str. 99. pozn., aniž by jej však nějak blíže vysvětloval.
2) Což je na pl'. viděti z toho, že články 3-5 novelly z 12.' července 1870
a čl. 5186 Rev. St. pro "Gold Banks", chtějíce označiti, jaké druhy peněz
jsou přlpustny pro zálohu v Gold Banks, praví, že pod lawjul money, bude-li
l~lluveno o gold banks, bucle se rozuměti pouze zlat)" nebo stHbrn)'T kov.
Cinl se tedy z lawful money a peněz pHpustných clo zákonné reservy synonymum. (Provided that in applying the same to associations organizecl
for issuing gold notes, the terms "lawful money" ... shall be conshued
to mean golcl Ol' silver coin of the U. S.).
3) Tak na př. viz str, 66. a 67 citované pHručky bankovní "National
Banks of United States", vydané ocl National City Bank of New-York.
N.-Y. 1910.

pl"edkládány. To ovšem, ač právne Je pHpustným, z pravidla se
ježto bankovky směňuje nyní témě1' výlučně pokladní
Mad sám. Poněvadž však alespoň pojmově zálohy ku zabezpečení
deposit slouží též ku zabezpečení směnitelnosti bankovek, dlužno
se zabývati obojími.
neděje,

bb) 5%ní záloha k'u zabezpečení směnitel
nosti bankovek.
Každá Národní Banka skládá, jak praveno, u pokladničního
Madu zvláštní zálohu pro zabezpečení směnitelnosti bankovek,
ve výši 5% oběhu těchto a to v lawful money v širším smyslu.
Zálohy ty dohromady tvoh u pokladničního Madu zvláštní samostatný fond pro směňování bankovek, t. zv. redemption fund. l )
Tuto zálohu mohou banky složiti: šekem na Nový York na rád
"Assistant Treasurer of the United States in New York", dále
u všech subtreasuries2) do rukou pomocníka tajemníka pokladu
(Assistant Treasurer); nenachází-li se v městě subtreasury, lze
tak učiniti prosHednictvím nějaké banky - korrespondenta;
a konečně pHm)Tm zasláním tajemníku pokladu do ,~íashingtonu
D. C.

ce) Z á 1 oh Y b a

11

k o v n í k u z a bez peč e ní v k I a d

Ú.

Nepoměrně dúležitější jsou bankovní zálohy, jichž pi'cdpisem se stal právě zákon o Národních Bankách, též zákonem
o vkladech. 3 )
Veškeré Národní Banky jsou rozděleny vzhledem k této záloze
na tE stupně dle míst, kde se nacházejí, ato na Národní Banky:
l. v centrálních reservllích 'městcch (Central Reserve Cities); 2. 1'Cservních městech (Reserve Cities); 3. ostatních místech (country
banks). Veškeré Národní Banky nalézající se bud v centrálních
reservních městech nebo reservních městech, musí chovati zálohu
1) Čl. 2. a 3. zák. z 20. června 1874. Jak se této zálohy používá,
viz níže pH směnitelnosti bankovek.
2) Viz str. 75, 76.
3) Držení zálohy za vklady není pf'edepsáno pouze ve Spoj. Státech,
jak O b s t cit. d. str. 73. má za to, nýbrž již v době, kdy jeho práce vyšla,
nacházely se podobné pf'edpisy též na př. v Belgii a Hollandsku; a lze se
domnívati, že též v Německu dojde brzo k vydání depositního zákona,
o nějž se stále jedná.
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nejméně 25% svých vkladů v zákonných penězích (lawful money).

Národní Banky ostatních měst pak nejméně 15%.1)
Banky měst a míst, jež zákon neprohlásil za reservní a jež
musí míti toliko 15%ní zálohu svých deposit, mohou % své zálohy,
(t. j. 9% celkových svých vkladů) uložiti u některé Národní
Banky města reservního nebo centrálního reservního, jež se potom
nazývá jejím "Reserve Agent". Ostatek své zálohy, to jest %
(čili 6% vkladů) musí chovati ve svých pokladnách. 2)
Nár. Banky měst reservních, jež musí míti 25%ní zálohu
celkových vkladů, mohou 50% této zálohy (12Yz% vkladů)
uložiti dále v některé Národní Bance měst centrálních reservních
(též Reserve Agent). Ostatek zálohy t. j. 50 % (12 Yz % vkladů)
musí chovati ve svých pokladnách. 3)
Nár. Banky měst centrálních reservních musí chovati celou,
zákonem jim pi"edepsanou zálohu (t. j. 25% celkových vkladů)
ve svých pokladnách.
V roce 1913 byla tato města reservnÍmi městy:4)
Albany
Indianapolis
St. Joseph
Baltimore
Kansas City, Kansas St. Paul
Boston
Kansas City, Mo.
Salt Lake Ci ty
Brooklyn
Lincoln
San Antonio
Cedar Rapids
Los Angeles
San Francisco
Cincinnati
Louisville
Savannah
Cleveland
Milwaukee
Seattle
Columbus
lVIineapolis
Sioux City
Dallas
lHuskogee
South Omaha
Denver
New Orleans
Spokane
Des Moines
Oklahoma City
Tacoma
Detroit
Omaha
Topeka
Dubuque
Philadelphia
Waco
Fort Worth
Pittsburg
Washington
Galveston
Portland
Wichita
Houston
Pueblo
1) Čl. 31. zák. z 3. června 1864, upraveny novellou z 20. června 1874.
2) Čl. 31. zák. z 3. června 1864; čl. 5192 R. St.
3) Čl. 32. zák. z 3. června 1864 (:tvl a r c u se: ve svém Bundesgesetz
udává mylně čl. 52. téhož zákona; viz § 89 jeho vydáni); čl. 5195 Rev. St.
4) Srov. Robinson: cit. d. str. 94; cit. d. N. Banks ol tlze U. S.
str. 71. a násl. F i s k e: The needed currency reform May 1913, North
American Rev. N,ro. DCXC str. 579. též Com,ptroller oj C'/IYyellcy Rep. 1913,
str. 282.
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Centrálními reservními

městy

byly v roce 1913: Ne,e;-York,

Chicago a St. Louis.
Kterékoli město Spojených StáHl, mající alespoň 25.000 obyvateh'l, může býti prohlášeno za reserv ní město, jestliže 3/ 4jeho
Národních Bank se o tom usnese a podá příslušnou žádost na
Comptrollera of Currency.1)
Kterékoli město Spoj. StáHl, mající alespoň 250.000 obyvatelů,
, může býti prohlášeno za centrální reserv ní město, jestliže 3/4jeho
Národních Bank se o tom usnese a podá phslušnou žádost na
Comptrollera of Currency.2)
Tyto reservy zdají se býti na první pohled pl"íliš veliké, ..avšak
vezmeme-li praktický plíklad, nabudeme názoru poněkud Jmého:
Dejme tomu, že nějaká venkovská banka (country bank) obdrží 1,000.000
doll. vkladů. Její záloha má obnášeti 15% vkladú, t. j. 150.000, z lderýchž může dalšÍ 3(5' t. j. 90.000 doll. uložiti v res,ervnÍm měst~ u něj~k~
N. Banky (Reserve Agent), kdežto 6~.000 vm~sl V hotovosh podr,zetJ
ve své pokladně. N. Banka v reservmm meste (Reserve Agent) ma ze
vkladu 90.000 doll., jejž obdržela, chovati zálohu 25% t. j. 22.500 doll.,
z čehož musí podržeti doma v hotovosti 50%, t. j. 11.250 doll., kdežto
zbylých 50%, t. j.11.250 doll. múže uložiti u nějaké N. Banky v cen:
trálnÍm reservnÍm městě, kteráž z tohoto vkladu mllsÍ na hotovostI
chovati 25%, t. j. 2812'50 doll.
Za vklad 1,000.0000 doll. musí tedy býti chovány tyto zálohy:
u venkovské bank~ .. 'v' . : • • • • • • • • • • • • • • • • • 60.000'- doll.
u N. B. v reservmm meste ................ 11.250'-- "
l i N. B., v centrálním reservním městě. . . . . . .
2.812·50 "

----~7~4~.0~6~2·~570~d~01l~.--

čili 7'4% vkladu, z něhož se záloha vyměl'"uje. Z téhož má 6% v rukou
venkovská banka, kde se vklad stal, ostatek mají Reserve Agents.
Podobně postupujíce nalezneme, že za depositum hned původně
vložené do Národní Banky v reservnÍm městě, chová se zálohaI5'6%ní,
z kteréž podržÍ ve své pokladně reservní banka 12'5% púvodního vkladu.
Pouze za vklad v centrálním reservnÍm městě musí Národní Banka
držeti neztenčenou zálohu 25% původního vkladu.

1) Čl. 1. zákona z 3. Mezna 1887 a čl. 1. zák. z 3. března 1903; púvodně
bylo reservnich měst pouze 16, mezi nimiž nynějši 3 centrálu i reservni města.
2) Čl. 3. zákona z 3. března 1887. Původně byl jen New-York centrálnim reservnim městem. (Zákon pravi "any city oť the U. States" ;
nevztahuji se tyto pr"edpisy tedy jen k Chicagu a St. Louisu, jak by se
m.ohlo soudit z historického ličeni Hasen.k~mpova: c. d. str. 104. 105.)

108

109

Ještě je upozorniti na dva dúležité pí'edpisy, týkající se

Klesne-li záloha za vklady pod stav zákonem vyžadovaný
(tedy pod 25%, resp. li'í%), nesmějí Národní Banky, u nichž schodek
nastal, rozmnožovati svoje závazky pújčkami a diskontováním
směnek, vyjma koupí a prodejem směnek splatn)rch a vista, nesmějí dále vypláceti dividend do té doby, až žádaný poměr mezi
vklady a zákonnými penězy se opět dostavL Comptroller of Currency s1ní1 ) (nemusí) vyzvati banku, jež vykazuje schodek zálohy,
aby zálohu uvedla opět na pravou míru. Jestliže banka do 30 dnú
t.éto v~rzvě nevyhoví, smí v souhlase s tajemníkem pokladu2)
nstanoviti likvidatora, jenž banku rozpustf.3)

zákonných záloh bankovních:
Banky Národní nejsou povinny chovati zálohy za vklady
,'er'ejných spolkov)rch peněz, svHené bankám jako vkladovnám. 1)

Záloha 5% z oběhu bankovek, chovaná '/I pokladničního Mad~t
v zákonných penězích pro slnUíování bankovek (redemption lund) ,
smí od každé Národní Banky b:Ni vpočítává11a do zákonné fefi
zálolty.2)
Zákonná záloha za vklady vypočítává se takto:
Národní Banka pUčte k úhrnnému obnosu, kter)rž dluhuje
Národním a jiným bankám, nevyplacené dividendy a soukromé
vklady (ne tedy vklady spolkov)rch peněz). Od tohoto hrubého
obnosu odečte banka: šeky vydané na jiné banky v témž místě,
pohledávky na Clearing House (plynoucí z odúčtovacího hzení,
exchanges for clearing houses) a bankovky jin)rch Národních
Bank. Rozdíl takto získan)r tvoU obnos, z něhož se určuje záloha.
Od zálohy tímto zpúsobem zjištěné se odpočítává ještě 5%ní
záloha, chovaná u pokladničního úí'adu (redemption fundl a jako
konečný výsledek zbývá záloha, kterouž zákon od banky vi
žaduje. 3) Tato záloha se objevuje v t)rdenních výkazech bank,
o nichž jsme mluvili. 4) Obnos v hotových, chovaný nad tuto zákonnou zálohu, se nazývá "surplus reserve". Objeví-li se ve výkazech v clearingovém sdružení sjednocených (associated) bank
(zejména Novo-Yorkských) schodek v zákonné záloze, zmodíuje
se peněžního trhu obyčejně jistá podrážděnost a znepokojení,
ježto bývá znamením pfepětí úvěru. 5 )

Budiž na tomto místě uvedena statistika záloh bankovních v procentech, jak se jevily ph pěti Pl'ehlídkách (caUs) Comptrollera of Currency
za poslední finanční období. 4 )
a) = Zákonná záloha chov. v pokl. banky. b) -- Celá použitel. záloha.
26. listop. 1912. 4. února HJl3. 4. dubna 1913.
rl
b
b
b
rr
a
Banky úsHedních re25'58 20'58
24'33 24'33
servních měst ...... 24'89 24'39
Banky jinJ'l ch reserv25'09 28'13
24'75 26'65
ních měst ......... 24'48 26'05
16'Mí 23'01
16'42 22'40
Venkovské banky .... 16'41 22'52
20'91 24'99
20'44 23'99
20'35 23'89
Všechny banky
c

4.

června

a

Banky ústředních rcservních měst ......
Banky jinJ'lch reservních měst .........
Venkovské banky ....
Všeclm y banky ......

1) Srov. též str. 80; čl. 14. zákona z :30. května 1908. Dle zákona
z 24. srpna 191Z, t)rkajícího se pHjmů z pásma Panamského průplavu, mají

1913 9. srpna 1913.
a
b
u

26'12

26'12

25'41

25'41

24'83
16'62
20'95

26'50
21'78
24'02

25'27
16'23
20'72

27'48
21'57
24'01

V prvním sloupci je vždy udána záloha v %, kterou dotyčná Národní Banka chová II sebe v pokladně; v druhém sloupci je udána záloha
v % celá, t. j. záloha, již banky chovají u sebe, plus záloha, kterou
banky dále uložily u svJ'lch Reserve Agents (ježto banky ústl'edních
reservních měst nesmějí znovu uklác18.ti předepsané zálohy, nýbrž

všechnyvldady spolkov)rch peněz, pocházející z těchto pÍ'Íjmů, b"jrtipodro.
beny steju)rm pr'edpisům, jako osta tni vklady spolkovych peněz (t. j. není
třeba za ně chovati 7álohy).
2) which sum (5% of itl s circulation) shal1 be counted us a part oJ it's
lawful reserve; čl. 3; zák. z 20. června 1874.
3) Srov. Comptr. of Curr. Rep. 1913 str. 8.
4) Viz str. 93 a násl.
6) Asi podobně, jako když evropské cedulové banky s nepřímým
kontingentem (Rakousko- Uherská u r-išsko-německá) se octnou větš[m
obnosem bankovek v povinnosti datlové.

1) JIIay notify.
2) 'Vith the concurrence of thE' secretary oi the Treasury; tato slova
lVI a r c u s e ve svém textu zákona vynechal.
3) Čl. 31. zák. z 3. června 1864, čl. 5191 Rev. St.
4) Comptr. of Curr. 1913, str. 9.

i
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musí celou zálohu chovati li sebe, jsou u těchto bank oba sloupce stejné).
Z této statistiky vidíme,že nastal schodek u bank úsHedních reservních měst dne 26. listopadu 1912 a dne 4. dubna 1913. U bank reservních měst nenastal vúbec schodek, ježto k posouzení schodku je tIeba
přihlížeti k celé použitelné záloze. Ve svých pokladnách neměly ovšem
banky reserv ní ch měst plnou zálohu dne 26./1I. 1912, dne 4./1V. 1913,
dne 4.jVI. 1913. Venkovské banky měly p'í'ebytečnou zálohu dle obou
sloupCll ve všech revisních lhútách.
Následující p'í'ehled nám ukazuje statistiku obnosu záloh u bank
chovaných, jich procentuální velikost a statistiku jich v}7kyvú nad
nebo pod zákonnou míru. l )

Druhy bank a revisní
lhúty
Banky Ostředních l'eserv'/lícit měst
26. listop. (1912) .. .
4. února (1913) .. .
4. dubna ......... .
4. června ........ .
9. srpna ......... .
Banky ostatních l'eservních

Zálohy doma
Záloha doma
chované jsou
Obnos zálohy chovaná, vyvětší (+),
doma
jád'í'ená v %
menší (-),
chované
k celkov}Tl11
nežli zálohy
vkladúm
p'í'edepsané

371,135.255
429,225.430
387 ,49l. 954
409,60 l. 424
411,454.004

24·39
25·58
24·33
26·12
25·41

- 9,28l.420
+ 9,680.568
-10,138.162
+17,579.660
6,620.184

471,759.700
496,227.297
488,611.168
483,188.605
475,447.359

24·48
25·09
24·75
24·83
25·27

-10,063.533
+ 1,797.414
4,953.621
3,285.009
+ 5,035.534

+

měst

26.
4.
4.
4.
9.

listop. . ....... .
února ......... .
dubna ......... .
června ........ .
srpna ......... .

1) COluptr. of CUľľ. Rep. 1913 str. 10. Na str. 278-282 téže zprávy
Comptrollera se nalézají obšírné statistiky zálohy chované, zálohy žádané
vzhledem ke vkladúm a %ní poměr její za poslední pětiletí: pro fednotlivá
tlsHední reservni města, celkově pro .reservní města a venkovské banky.
Na str. 282.-285. pro rok 1913 táž statistika s uvedením 'číslic pro
jednotlivá úsHední reservní města, pro jednotlivá reservní města a pro
venkovské bariky dle jednotlivých skupin stáhl.
Na str. 270 -275. se nalézají specifikované údaje, kolik obnášela
držba Národních Bank v jednotlivých druzích zákonných peněz mezi
rokem 1880-1913.
H a sen k a 111 p c. d. str. 119. uvádí statistiku bankovních záloh mez
r. 1879-1905 čerpaje z v)rka2.U Comptr, of. Curr. 1905 str. 162 a násl.

Druhy bank a revisní
lhúta

Záloha doma
Obnos zálohy chovaná, vydoma
jádl'ená v %
chované
k celkovým
vkladú~

Zálohy doma
chované jsou
větší (+)
menší (-)
nežli zálohy
p'í'ec1epsané

Banky vešherých l'eservních
měst

26. listop. . ....... .
4. února ....... .
4. dubna ......... .
4. července ....... .
9. srpna ......... .

842,894.956
925,452.727
876,103.122
892,785.029
886,901.362

24·44
25·31
24·56
25·41
25·33

-19,344.954
+11,477.982
-15,691.783
+14,294.651
+11,655.717

55,573.888
55,256.525
54,223.554
55,194.843
52,713.053

16·46
16·39
16·32
16·78
16·07

+
+
+
+

+

172,062.453
173,904.518
175,558.820
178,268.783
173,716.516

16·03
16·08
15·97
16·23
15·72

+ 11,049.035
+ 11,654.219
+10,712.638
+13,518.000
+ 7,972.9]8

103,957.101
104,276.844
103,967.326
101,166.069
95,470.019

16·56
16'61
16·70
16·91
16·69

+ 9,795.499
9,519.768
+10,571.570
+11,419.844
+ 9,663.517

156,96l.569
164,877.882
166,168.498
163,48l.222

16·26
16·37
16·32
16·47
16·09

+12,152.698
+13,606.420
+13,299.371
+14,859.678
+11,103.043

57,432.595
68,018.165
58,866.375
57,939.192
58,062.534

16·75
16·83
16·81
16·85
16·66

+
+
+
+
+

Venkovské banky:

V novoanglick}Tch státech:
26. listop. . ....... .
4. února ......... .
4. dubna ......... .
4. června ........ .
9. srpna ......... .
Ve východních státech:
26. listop ......... .
4. února ......... .
4. dubna ......... .
4. června ........ .
9. srpna ......... .
V jižních státech:
26. listop ......... .
4. února ......... .
4. dubna ......... .
4. června ........ .
9. srpna ......... .
V středozápadních státech:
26. listop; ........ .
4. února .......... .
4. dubna ......... .
4. června ........ .
9. srpna ......... .
V západních státech:
26. listop ......... .
4. února ......... .
4. dubna ......... .
4. června ........ .
9. srpna ......... .

162,2b7.691

4,922.040
4,700.860
4,377.214
6,867.924
3,516.235

+

6,010.758
6,302.485
6,325.658
6,347.865
5,778.844
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Drnhy bank' a revisní
lhúty
V tichomořských

Záloha doma Zálohy doma
chované jsou
Obnos zálohy chovaná, vyvětší (+)
doma
jádi"ená v %
menší (-)
k celkov)'l11
chované
nežli zálohy
vkladúm
pi"edepsané

státech:

4. února ......... .
4. dubna ......... .
'1. června ........ .
9. srpna ......... .

4],493.250
41,305.373
41,363.215
40,641.361
39,385.048

17·55
17·73
17·61
17·63
17·55

Na Havajsk),ch ostrovech:
26. listop. . ....... .
4. února ......... .
4. dubna ......... .
'1. června ........ .
9. srpna ......... .

899.745
897.340
837.380
702.568
757.528

36·56
36·23
38·05
36·18
39·56

Ve všech Státech:
26. listop. .........
.1. února.. . . . . . . ..
J. dubna..........
'1. června. . .. . . . ..
9. srpna..........

588,380.600
595,918.86]
599,694.552
GOO,081.:306
583,585.917

1G·41
lG·45
16·42
lG·62
lG·2.'3

26. listop. . ....... .

+
+
+
+
+

6,037.312
6,358.264
6,124.346
G,065.745
5,724.976
+
+
+
+
+

530.516
525.849
507.285
411.323
470.262

+50,497,886
+52,672.553
+51,918.081
+58,480.377
+44,229.794

V celých Spojených Stdtecll :
26. listop .......... 1.431,275.556
20·35
+31,152.932
4. února .......... 1.521,371.588
20·91
+64,150.535
4. dubna .......... 1.475,797.674
20·44
+36,226.298
4. června ......... 1.492,866.335
20·95
+ 72,775,028
9. srpna .......... 1.470,487.279
20·72
+55,885,510
Z hořejšího pi"ehledu plyne, že v tomto roce téměř veškeré zákonné
reservy chovaly banky ve svých poldaclnách.
d) Obmezení výdeje bankovek.
Výdej bankovek je u amerických bank jako všude na světě
obmezen. Pí"ehlížíme-li, jaké soustavy v té pUčině platí u různých
bank, shledáváme dvě skupiny. U jedné skupiny cedulových bank
je toto obmezení vyměl-eno bez ohledu, u druhé s ohledem na
úhradu bankovek.
SkuPina J. Výdej bankovek je buď omezen absolutní cifrou,
jako u banky francouzské,l) anebo jinými momenty mimo úhradu,
1) Výdej obmezen nyní na 6.800 mi11ionú írankú dle zákona z ll.
února 1906.

jako na pi". a.kciovým kapitálem banky. Tak ve Venezuele, Costa
Eicce, Kanadě a ve Spoj. Státech.
SkuPi·na II. Výdej bankovek je omezen poměrem k úhradě
a to bud opět
a) k úhradě kovové, ph čemž se stanoví pevnou cifrou,
kolik smí obíhati bankovek kovem nekrytých, jako v Anglii 1)
(phmý kontingent), aneb kvotově, že se stanoví, jaká kvota
z obíhajících bankovek musí býti kryta kovem (kvotový system),
aneb konečně tak, že bankovky kovem nekryté, pí"esahující určitý
kontingent, jsou podrobeny dani, jako na pi". I' .Eakousku- Uhersku2)
a. Německu3) (nepHmý kontingent).
b) Poměrem k úhradě je omezen výdej bankovek i tam,
kde je stanoveno, že každá bankovka musí býti kryta zvláštní
úhradou kromě aktiv, která vznikají pro banku ph výdeji bankovky. Takovou zvláštní úhradou bývají státní dluhopisy, jako
ve Spoj. Státech a Kanadě.
] e myslitelna aľci kombinace těchto systémú. Tak tomu je
právě ve Spoj. Státech, kde v~ldej bankovek u jednotlivé banky
je omezen jednak výší jejího akciového kapitálu, jednak nominální,
pokud se t~lče kursovní hodnotou (jsou-li pod pari) spolkových
clluhopisú, jež banka složila u pokladního Madu jako úhradu.
PľO veškerost Národních Bank ve Spoj. Státech plyne, že maximum
rozpětí v~ldeje jich bankovek nemúže býti vyšší, nežli úhrnný
akciový kapitál všech Národních Bank dohľomady a v daném
okamžiku, nežli činí nominální, pokud se týče kursovní hodnota
všech spolkových dluhopisú jako úhrada složených, vúbec pak,
nežli činí nominální, pokud se týče kursovní hodnota všech
spolkových dluhopisú za úhľadu pEpuštěných. V konkrétním
pHpadě rozhoduje cifra menší. Ma."imum oběhu bankovek, dané
akciovým kapitálem bank, jest jen dúsledkem zákonné normy,
1) Obnos bankovek,

Honú

j~jž

není Heba kr),ti kovem obnáší 18·45 mil-

i ..

2) U této obnáší kontingent daně prostý (t. j. obnos bankovek, !der)'
již není kryt kovovo'u úhradou, nepodléhá ještě daňové povinnosti)
600 mill. K; nadbytečný obnos stíhá 5 %ní daň.
") Daně prostý kontingent u Hšsko-německé banky obnáší 550 mill.
marek (dle zákona z 1. června 1909, R. G. Bl. str. 515) a pro 1./III; 1./VI;
1./IX; l./XII. 750 mill. marek; ChUl z nadbytečného obnosu je 5%nl.
ačkoli

Loevenstein. Cedulové bankovnictvi americké.
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že jednotlivá banka nesmí vydávati více bankovek, nežli kolik
obnáší její akciový kapitáP) Jinak je tomu v Kanadě, kde je
stanoveno ma.."Ximum bankovek pro veškero st bank jich úhrnným
akciovým kapitálem, takže jednotlivá banka ph výdeji bankovek
není, jako je tomu ve Spoj. Státech, vázána na vj'l ši svého akciového kapitálu, je-li jen pro veškerost bank vyhověno zákonné
normě.
/
Kromě těchto omezení, platných pro jednotlivou cedulovou
banku, byl dhve omezen kontingent oběhu bankovek na 300
a později (r. 1870) na 354 mill. doll., avšak již zákonem ze 14. ledna
r. 1875 odstraněn byl tento absolutní kontingent.
Budiž zde uveden

poměr oběhu

bankovek ke kapitálu Národ-

uích Bank za poslední rok: 2)
Počet Národ.

1913

Bank
4. února
4, dubna
4.

června

9. srpna

7425
7440
7473
7488

Splacen)"
Oběh
kapitál bankovek
v millionech doll.
1,048.9
717.5
1,052.3
719.0
722.1
1,056.9
1,056.3
724.5

Poměr oběhu

balkovek

ke kapitálu v °jo

68'4
68'3
68'3
68'6

e) Návrat bankovek: stahováni bankovek a jich směňování.
Bankovky se dostávají z oběhu tím způsobem, bueT že banka,
jež je vydala, si toho pí'eje, což jmenujeme stahová'ním bankovek,
nebo že majetník bankovky pí'eje si ji míti zaměněnu za hotové
peníze, což jmenujeme s'lnMí,ováním, bankovek. V prvém phpadě
jedná se o pí'ání dlužníka, v druhém o pí'ání věHtele.
Nejdhve promluvíme o stahování bankovek a na clruhťni
n'lístě o směňování bankovek.
I.

Stahováltl bankovek.

nastává:
IX) chce-li banka oběh svých bankovek obmeziti nebo zrušiti,
nebo
~) usnese-li se o dobrovolné likvidaci.
1) Čl. 5171 R. St; zák. z ll. července 188:3; čl. 1:3, zákona Z2
14. br'ezna 1900,
2) Cornptr. of Cnn. 1913 str. 219. Comptr. uvácH tutéž statistiku na
str. 216,-21\). zevrubně od roku 1863-1913.

ad IX) Chce-li banka oběh svých bankovek obmeziti nebo
zrušiti, musí složiti v obnosech nejméně 9000dollarových u tajemníka pokladu lawful money; pokladní Mad je za to zavázán ve
výši složeného obnosu bankovky na požádání směňovati) aniž by
banka se o ně musila dále starati. Spolkové úpisy, složené jako
úhrada, se banc,e ve výši složených zákonných peněz vrátí. Spolkové
dlužní úpisy, složené od dotyčné banky u pokl. úÍ'adu, nesmí však
klesnouti pod obnos 50.000 doll. po dobu existence banky, ant
kdyby oběh bankovek klesl pod tento obnos, nebo kdyby banka.
byla již stáhla veškeré své bankovky.l)
Pro zmenšení oběhu bankovek platí však jedno velice důležité
omezení: Obnos, o kterj'1 se oběh bankovek zmenšuje, nesmí
v jednom měsíci pro všechny Národní Banky Spojených Států
pí-evyšovati 9 millionú doll,2) Tento pí'edpis se však nevztahuje
na spolkové dluhopisy, které byly od tajemníka pokladu vylosovány podle umol-ovacího plánu a mají z toho dúvodu v zápěti
zmenšení oběhu bankovek,3)
ad ~) Každá Národní Banka může usnesením akcionáí'ú,
kteH pí-edstavují 2fa akciového kapitálu, vstoupiti v dobrovolnou
Jikvidaci. 4 )
Do šesti měsícú po rozhodnutí, že banka má býti likvidována,
musí býti u tajemníka pokladu složen obnos v zákonných penězích
(lawful money) dostatečný, aby všechny bankovky dotyčné banky,
jež jsou ještě v oběhu, mohly býti směněny.5) Jakmile pdslušnj'T
obnos zákonných peněz byl složen, má býti bance vrácena úhrada,
pozústávající ze spolkových dluhopisÚ. 6)
1) Čl. 4. novelly z 20. června 1874.
2) Původní pr'edpis z' 12. července 1882 (čl. 12) stanovil zmenšení
oběhu bankovek pro všechny banky dohromady na 3 milliony doll. a sta,
novil dále, že banky, které oběh sv}'ch bankovek sníží, nesmí pfed uplynutím
6 měsíců od dotyčného snížení oběh bankovek opět rozmnožiti. Toto mu ezení bylo odstraněno zák. ze 14. br'ezna 1900.
Čl. 4. zákona z 4. br'ezna 1907 zvýšil konečně pHpnstné zmenšen!
oběhu bankovek ze 3 millionú na 9 millionú.
a) Čl.' 12 zákona z 12. července 1882, pozměněn)' zákony z 14. Mezna
1900 (čl 12.) a z 4. bÍ'ezna 1907 (čl. 4).
4) Čl. 5220 R. St. a čl. 42. zák. o Nár. Bankách.
5) Čl. 5222 R. St. a čl. 43. zák. o Nár. Bankách, novdla z 14, 6ervence 1870.
6) Čl. 5224 R. St. 'a čl. 42. o Nár, Bankách.
8*
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lIG
Zpěčuje-li

se však banka do 30 dnú po uplynutí 6měsíční
lhúty složiti zákonné peníze a pí-evzíti zpět spolkové dluhopisy,
Comptroller of Curr. 'právo, dotyčné dluhopisy, sloužící co
úhrada, ve veí-ejné dražbě v městě Novém Yorku prodati a z výnosu
bankovky směniti. PHpadný Pl'ebytek se vrátí bance. Směněné
bankovky pak se zničí.!)
Budiž zde uvedena statistika bankovek za poslední finanční
období, jež jsou kryty zákonnými penězi v souhlase s pí-edpisy
práyě uvcdenými. 2)

má

Datum
1912
30. listopadu .... , ... ,
31. prosince., ........
1913
.'H. ledna ........... ,
28. února............
31. bl'ezna . . . . . . . . . ..
30. dubna ............
31. května . . . . . . . . . ..
30. června ...........
31. července ..........
30. srpna . . . . . . . . . . ..
30. zálí .............
31. I-íjna ............
2. Směňování

Počet

bank

Z toho jest uhrazeno:
Úhrnu)" o běh spolkolawfulmoney
bankovek yými dluho- a určeno ke
pisy
stažení.

7.426
7.431

750,185.776
750,972.24r

728,515.285
729,778.823

21,670.491
21,193.423

7.438
7.446
7.455
7.468
7.845
7.492
7.498
7.504
7.513
7.514

700,481.769
751,117.794
752,059.332
753,076.674
755,294.066
759,157.906
759,293.191
761,720.029
759,030.694
758,899.709

729,931.621
728,246.755
729,400.001
731,044.591
733,754.815
737,065.050
738,502.408
740,029.948
738,467.068
740,063.776

20,550.148
22,87l.039
22,659.331
22,032.083
21,539.251
22,092.856
20,790.783
21,690.081
20,563.626
18,835.933

bankovek.

Jak již bylo í-ečeno, nastává směňo,'ání bankovek z popudu
majetníka bankovky. Chce-li'tento bankovku směniti, t. j. zaměniti
za hotové peníze, múže se obrátiti bueT na pokladniční Mad, nebo
na banku vydej ní samu. Zúmyslně jmenujeme pokladniční Mad
na prvním místě, ježto směňování provádí ve skutečnosti téměl'
výlučně sám. 3)
1) Čl. 5224 a 5225 R. St.; čl. 42. zák. o Nár. Banli:ách.
2) Comptr. of Curr. Rep. 1913 str. 25. Táž statistika za celé poslední
desetiletí je uvedena v témž Compt. Rep. na str. 114-115.
3) Dle čl. 5195 Rev. Stat. a čl. 32. zákona z 3. června 1864 byly Národní
Banky povinny své bankovky směňovati nejen 'u svých pokladen, nýbrž

Právě ke směňování bankovek slouží 5%ní záloha, kterou
musejí Národní Banky u pokladničního úÍ'adu chovati,1) Tajemník
pokladu je povinen směňovati bankovky Národních Bank, které
mu jsou ke směně pí-edkládány v obnosu 1000 dollarú a násobcích
tohoto obnosu, za lawful money v užším smyslu (do r. 1908 mělo
se tak díti jenom ve státovkách) .2)
Obnos směněných bankovek má oznamovati pHslušným
ba.nkám každého l. v měsíci, po pHpadě častěji. Pí-evyšuje-li
obnos směněných bankovek za jednotlivou Národní Banku 500 doll.,
má tato neprodleně u tajemníka pokladu složiti obnos státovek,3)
rovnající se obnosu směněných bankovek. Dostanou-li se opoUebované a znetvol'ené bankovky do rukou některému pomocníku
tajemníka pokladu (Assistant Treasurer), má je tento okamžitě
zaslati ke směně tajemníkovi pokladu. Jakmile Národní Banka
vyrovná dlužný obnos za směnu bankovek, mají jí být směněna
bankovky zaslány; pouze opoH-ebované, znetvoí-ené a k oběhu
nezpúsobilé bankovky mají býti vydány Comptrollerovi oběživa
a tímto zničeny; za staré bankovky mají pak bance býti poslány
nové. 4 ) Oddělení v pokladničním Madě, jež směňuje bankovky,
se nazývá National Bank Redemption Agency.

Následující Pl'ehled nám ukazuje objem, v jakém pokl.

úřad smě

ňování bankovek prováděl v loňském roce: 5 )

Listopad 1912 ..............................
Prosinec 1912 . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

46,030678
52,532.627

měly

zvoliti ale3poú jednu b:\llku v reservních neuo centrálních reservních
u které její bankovky měly býti směiíovány. Tento pí'edpis byl
však zrušen čl. 3. zákona z 20. června 1874.
1) Viz str. 105.
2) Zákon sice výslovně pravH, "United States notes", avšak ježto
otátovky dle zákona ze 14. bí'ezna 1900 měly býti směúovány ve zlato, stal
se tento pfedpis nepraktickým. Proto čl. 12. zákona z 30. května 1908
nařizuje, aby bankovky Národních Bank byly od pokl. úfadu směňovány
v "lawful money of the United States" v zákonných penězích Spojen)'ch
městech,

Států.

3) V zákoně ze 20. června 1874 (čl. 3) stojí" United State3 notes",
což, patrně nedopatí'ením, překládá 1\1 a r c II s e ve sV-3m Bundesgesetz
§ 75 str. 52 "Billldesobligationen"; takov)' př'edpis by onu 5%ní reservu
m usU ovšem časem učiniti ill usorní.
4) Čl. 3. zákona z 20. června 1874.
5) Comptr. of Ourr. Rep. 1913, str. 27.

........
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llS

Leden 1913 ............................... : ..
Únor 1913 .'................................ .
Bl'ezen 1913 ................................ .
Duben 1913 ............................... .
1913 ............................... .
.
.
Srpen 1913 ................................ .
7:áU 1913 .................................. .
Ríjen 1913 ................................ .
Květen

Červen 1913 ................................
Červenec 1913 .............................

ke

79,753.(j64
51,790.011
53,306.522
61,163.185
66,525.360
60,929.020
61,250.730
52.458.530
49,570.226
48,120.447

Zajímavé je též zjistiti, odkud nejvíce bankovek bývá Pl'CClkládáno
což nalezneme v tomto Pl'ehledu: I )
N ew-York ................................. " 322,825.800
Chicago .................................... 77,730.000
Boston ..................................... (j1,996.000
Philadelphia ................................ 44,206.200
St. Louis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33,854.000
Cincinnati .................................. 16,265.000
Baltimore .................................. 13,961.500
New Orleanc; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,920.900
Celkem .................. 578,75~.400
Ostatní prameny ......... 104,67i.600
Celkem .................. 683,431.000

směně,

Z tohoto celkového obnosu 683,431.000 byly bankovky v obnosu
218,275.150 doll. schopny dalšího oběhu a vráceny bankám, kdežto
bankovky v obnosu 465,155.850 doll. byly odevzdány Comptrollerovi
oběživa

ke

zničení,

jakožto pUliš opoHebované.

Majitel bankovky může se žádostí o směnu obrátiti se na
banku samu. Banka není povinna chovati u sebe zvláštní zálohu
pro směňování bankovek, poněvadž se pí'edpokládá, že záloha,
chovaná pro vklady postačí i pro tento účel. Ostatně obnos ban:kovek, směňovaný tímto způsobem je zcela nepatrný.2) Banka je
povinna směňovati bankovky za lawful money v užším smyslu.
Kdyby se banka zpěčovala bankovky směňovati, může majitel
předložiti bankovky k protestu u veřejného notMe, leda že by
sám l'editel nebo obchodvedoucí banky vystavili prohlášení, ze
kterého je úejma doba, kdy bankovka byla ke směně pl"edložena,
J) Comptr. of Curr. Rep 1913, str. 27.
2) Comptr. ot Curr. Rep. 1913, str. 26.

obnos, jenž měl být směněn a skutečnost, že bankovka směněna
nebyla. I )
Jakmile skutečnost, že banka své bankovky nesměnila, i e
zjištěna od Comptrollera oběživa, dochází k nucené likvidaci:
spolkové dluhopisy složené jako úhrada jsou prohlášeny za pro ..
padlé, a banka musí zastaviti svou činnost.2) Po prohlášení dluhopisú propadlými,3) má Comptroller vyzvati všechny majitele
bankovek dotyčné banky, ahy je pí-edložili II pokl. úl'adu ku
směně. 4 )

Směnění bankovek v
nastati trojím zpúsobem:

pHpadě

nucené likvidace pak múže

(/.) Bud pokladniční úl'ad dotyčné bankovky 'JmenuJe a
v stejném obnose prohlásí propadlé dluhopisy za vzaty z oběhu,
bera za základ jejich trhovou (kursovní) hodnotu, nepÍ'evyšuje-li ona arci nominální hodnotu. 5) Je to směúování l:ankovek
prosUednictvím umol'ování spolkového dll hu.
~) Nebo múže zpeněžiti propadlé dluhopisy ve ver'ejné dražbě
a z výtěžku směňovati bankovky. Dražba musí provedena býti
v Novém Yorku. Bankovky mají b$7ti směněny celým obnosem
i kdyby dražba vykazovala schodek. Pro tento schodek má spolková
vláda zákonné zástavní právo na všechna aktiva banky, které
má přednost pi'ed pohledávkamí ostatních věhtelú.

y) Konečně múže Comptroller oběživa, kdyby se mu to zdálo
býti výhodnějším, prodati propadlé dluhopisy z volné ruky, avšak
takový prodej je vyloučen pod nominální hodnotou dluhopisů.
Uspokojení majitelú bankovek nastává pak jako sub ~).7)
J) Čl. 5226 R St. čl. 46. zákona z 3. června 1864.
') Čl. 5228 R. St. čl. 46. zákona z 3. června 1864; novella z 18. února
1875.

a) JH a I' C II s e: ve svém Bundesgesetz § 122 str. 77, překládá nedo"Nachdem dle Banknoten einer Nationalbank . .. fúr verfallen
erkliirt worden sind" což by nemělo smyslu; v zákoně stojí jasně: ... upon
declaring the bonds of an association forfeited (čl. 5229 Rev. St.).
4) Čl. 5229 Rev. St. čl. 47. zák. z 3. (:ervna 1864.
ó) Ibidem jako sub. pozn. 4.
a) Čl. 5230 Rev. St. čl. 47. a 48. zák. z 3. června 1864.
7) ČL' 5231 Rev. St. čl. 49. zák. z 3. června 1864.

patřením:
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tj Právní povaha bankovek (viz str. 24., 25.).
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Předpisy

ku zvýšení všeobecné
Národních bank.

bezpečnosti

Veškeré tyto pí'edpisy náležejí svojí povahou pod ustanovení,
týkající se jak výdeje bankovek tak i vkladú, ježto jejich úkolem
je pojistiti i cedulové i depositní věhtele.l)
Do jaké míry úkoly tyto splňují, nenáleží ovšem sem, nýbrž
do kritické části.
1) Oóst: cit. d. str. 36. pokládá tyto pi'edpisy za pojištění věhtclú
cedulovych, kdežto lVI a l' c u se: Detrachtungen nber das Notenbankwesen str. 130. a násl. je pokládá spíše za pojištění věHtelú depositních.
Podobně v pl'edmluvě ke svému Bundesgesetz str. 4. prohlašujE NI a l' c u se
tyto pí-edpisy za l13tanovenÍ t}'kající se vkladú. Ježto však není pravdč
podobno, že zákonodárci, U3nášejíce se na dotyčn)'ch pi'edpisech, měli na
mysli v)dučně pojištění bud cedulov)'ch nebo depositních věhtelú, ll)'bl'Ž
spíše zvýšení bezpečnosti Nár. Bank všeobecně, lze míti za to, že je správnější nezarazovati tylo pí-edpisy výlučně pocl ustanovení t)'kající se výdejG
bankovek nebo vkladú a považovati je za prospěšné ve stejné mH'e oběma
těmto odvětvím. Tendencí zákona' o Národních Bankách je ovšem, aby
v první í-adě byly chráněúy zájlTly cedlllov5'ch vHitelú, o čemž světičí
čl. 5230 a čl. 5236 R. St., čili čl. 47. a 50. zák. o Národních Bankách, které
ukIadají vládě povinnost, aby mpokojila majitele bankovek, i kdyby
úhrada nestačila; začež má vláda pl"ednostní zástavní právo na jmění bani{y
- čili věhtelé ceduloví musí býti uspokojeni pí'ed depositními. (To je
ostatně pÍ'irozeno, ježto má-li bankovka b),ti v oběhu bez rozmyšlení phjímána, m'usí býti naprosto bezpečná, kdežto vkladatel má pHležitost o bance
napí'ed se informovati, nežli si dá u ní otevl-iti účet. "Kdyby stát se měl
starat podobn),m zpúsobem o vkladatele jako o majitele bankovek, praví
Laughlin, musil by se starat i o pohledávky jiných soukromníkú, na pi'.
aby pradlena pH svých účtech nepÍ'išla o peníze". Srov. J. L a u l' e n c e
L a II g h I in professor of Political Economy, University of Chicago:
Elasticity of credit an'd currency, 1'he American Review of Reviews, July
1913, str. 72. a násL; podobně La.ughlinovi též O b s t c. d. str. 39.) Avšak
z toho se nemúže vyvozovat, že tyto pí'edpisy jsou myšleny v:ilučně ve prospěch cedúlovýchvěi'itelú, protože ti jsou dostatečně chráněni již pí'edpisy
ostatními (jako: předpisy o úhradě, o 5%ní záloze a ručením státu, které
ač ne výslovné, pí'ece ve sktltečnosti existuje, ježto stát dle čl. 5230 R.
St. směúuje bankovky i nestačí-li úhrada).
Tyto pí-edpisy jakožto pí'edstižné (preventivní) jsou tedy
v zájmu oboll drl/Jllt věFiteM;
v zaJ1nu cedulových věFitelú: ježto je záhodno, aby cedulové banky
měly pověst (/ prestiž pokud možno největšl bezpečnosti, nehledě k tomu,

Zmíněné

pl'edpisy jsou trojího druhu:
Bud v zákoně je pÍ'Ímo vysloven zákaz,
nebo zákaz ten plyne z 'nedostatku jistého povolení,
nebo konečně pí'edpisy, zvyšující bezpečnost Nár. Bank
nejsou rázu negativního a restriktivního, nýbrž rázu posi#vn-ílto.
Pi'edpisy prvního druhu jsou tyto:
Národní Banky smějí nabývati nemovitého jmění všelikého
druhu (zejména pozemkú) jen v těchto pÍ'Ípadech:
1. pokud to slouží bezprostí'ednímu ulehčení jejího obchodL!
(týká se to zejména bankovních budov),
2. pokud jí bylo zastaveno v dobré víl'e za dHvější dluhy,
3. pokud bylo na ni pí'eneseno, aby dHvější dluhy byly vyrovnány,
4. pokud je získá banka ph dražbě na základě soudcovského
rozsudku.
Banky však nesmějí - kromě pÍ'Ípadu sub 1. uvedeného držeti pozemek ani jako zástavu po delší dobu nežli 5 leU)
pľtjčky, poskytnuté od Národní Banky jednotlivé osobě, společnosti nebo korporaci nesmí nikdy pí'evyšovati 10% jejího
splaceného kapitálu včetně reservního fondu, nebo 30% jejího
prostého kapitálu. Avšak diskont obchodních směnek krytých
skutečnými hodnotami se nepovažuje za pújčky ve smyslu tohoto
článku. 2 )

Národním Bankám není dovoleno,. aby povolily pújčku nebo
diskontovaly směnky, za něž byla složena jistota v jejich vlastních
akciích; rovněž nesmí vlastních akcií ani kupovati ani míti, leda
že hy tím pr-edešly ztrátě vzniklé z dhvějšího dluhu. Avšak
i v tomto pÍ'Ípadě musí banka akcie během ť3 měsícú prodati
veí'ejně nebo z volné ruky.3)
že bankovky jsou již jinak zabezpečeny a že tedy cedulov)'l11 věhtelúm
materielní ztráta nehrozí;
11 zájmu depositll'Ícli věN/e1lí: a by byli chráněni pi'ed ma terielní ztrátou,
ježto v pÍ'Ípadě úpadku Nár. Banky by jim spíše hrozila 2.tráta než ceduloV)Tm věHtelúm, ktei'Í by musili by ti uspokojeni napí-ed.
1) Čl. 5137 R. St., čl. 28. zák. z 3. června 1864.
2) Čl. 5260 R. St., čl. 29. zákona z 3. června 1864; upraven)' zákonem
z 22. června 1906.
3) Čl. 5201 R. St. čl. 35, zákona z 3. června 1864.

12:2

Závazky Národní Banky nesmí nikdy pí-evyšovati jejího
akciového kapitálu nezmenšeného ztrátami. M~zi závazky banky
ve smyslu tohoto článku však se nepočítají:
.
1. bankovky,
2. vklady ,1)
3. směnky vypsané na vklady chované II banky,
4. závazky banky oproti akcionái'úm z nevyplaccných dividend a nerozdělených zisků. 2)
Národní Banky nesmí ani pr-ímo ani nepnmo zastaviti sv)!ch
bankovek, aby si opatí-ily peněžní prostí-edky pro svúj akciov)r
kapitál, nebo aby výtěžku nějak jinak použily.3)
Úl'edník Národní Banky nesmí potvrditi šek (certifying check)
vypsaný na banku, jestliže dotyčná osoba nebo společnost, která
šck vystavila, nemá obnos, na šeku vyznačený, v době potvrzení
II banky k dobm. 4)
Pokud Národní Banka svoji bankovní činnost provádí, nesmí
'bJ'rti akciový kapitál zmenšen ku vyplacmí dividendy; a vyplacená
dividenda nesmí nikdy pÍ'evyšovati čistý zisk, jak se jeví po
odečtení ztrát a pochybných pohledávek. 5)
Některé další zákazy plynou pro Banky Národní z té okolnosti, že některé obchody jim nejso'u v)JSlovně dovoleny. Dle prak se
amerického výkladu zákonů platí totiž vše za zakázáno, co není
v zákoně v)rslovně dovoleno. 6) Dle toho není tedy Národním
Bankám zejména dovoleno:
prováděti bUl'SOV11i obchody') a
opaUovati svým akceptem směnky na čas, kteréžto zákazy
plynou z článku 5136 Rev. St. (čl. 8. zák. z 3. června 1864), ve
1) Tím jsou vlastně Národní Banky odkázány na vkladov)' obchod
jakožto jedin}r passivní obchod, přípustn}' ve větším měřítku, nechtějí-li
pěstovati výdej bankovek.
2) Čl. 5202 R. St. čl. 36. zákona z a. června 1864.
3) Čl. 5203 R. St. čl. a7. zákona z 3, června 1864,
4) Čl. 5208 R. St,
ó) Čl. 5204 R. St. čl. 39. zákona z 3, června 1864,
6) Opa.čně je tom u v Canadě, kde platí vše za dovoleno, co není výslovně zakázáno,
7) Bursovní obchody, t, j, pHjímání a provádění bursovních rozkazů,
'nepovažuje se ve Spoj Státech vúbec za bankovní obchody jako u nás,
nýbrž jako v Anglii za obchody brokerské, sensálské, Pravidelně bývají
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kterém všechny obchody, Národním Bankám dovolené, jsou vy ..
jmenovány.
Konečně mezi positz:v'lt·í, pJ:-edpisy mající za účel zvýšiti bezpeč
nost Národnich Bank múžeme zal'-aditi tyto:
Zvýšené ľL1čení akcionáh'\, kteH neľL1čí toliko svým podílem
na akciovém kapitálu banky (tedy prakticky kupní cenou akcií),
nýbrž kromě toho ještě osobně, avšak nikoli solidárně, dalším
obnosem, rovnajícím se nominální hodnotě získan)rch akciU)
Správa banky má se též starati o 20%níreservní fond (pro
všeobecné ztráty), tím způsobem, že 10% čistého zisku se vždy
za púl roku phpíše k reservnímu fondu pí-ed tím, než se stanoví
dividenda. Toto pí-ipisování se opakuje tak dlouho, až reservní
fond dosáhne 20% akciového kapitáln,2)
Ředitel a obchoclvecloucí banky mají se postarati, aby v obchodnich místnostech banky byl povždy úplný seznaJJl, jmen a bydl'išť
akcio'náh~ banky. Akcionáh, věr-itelé banky a v)rběrčí daní jednotli,
vých států mají právO kdykoli nahlédnouti do tohoto seznamu,
Opis tohoto seznamu má vždy první pondělek v měsici červenci
každého roku b)rti zaslán Comptrollerovi oběživa,3)

brokery "private banko's". Existují ovšem soukromí bankéři, kteH nejsou
brokery, a na druhé straně brokeh, kteH se bankovními obchody nezabývají.
Chce-li nějaká osoba prováděti brokerské obchody, musí se státi členem
bursy (na New-Yorské burse cenných papírl! - New York Stock Exchange
- je počet členú bursy omeZE-n na 1100 a bodnost člena jE-st prodejná; cena
"místa" na burse (seat) kolísá mezi 60,000 a 100.000 doll,).
') Čl. 5151 Rev. St. čl. 12, zákona z 3. června 1864. Poněkud mírnější
podmínky JSOll stanoveny pro, Národní Banky, lež vznikly pr-eměnou ze
Státních,
Z pí'ekladu J'darcuse-ova BundesgEsetz str. 25, § 34, nutno by bylo
souditi, že osobní ručení akcionáí'e rovná se obnosu nominální hodnoty
akcie zvětšené o kupní cenu její \personlich". mit ihrer Einlage bis zu
dnen Kaufwertt, zuziiglich des beim EIIVE.rbe der Aktien investierten Betrages), Takové ustanovení by bylo neproveditelné, ježto by pr-edpokládalo
nutnost ~jistiti u každ'§ho akcionáí'e kupní cenu akcie. Kromě toho styJisace Marcuse-ova (haftet personlich) dopouští v)'klad, že by v krajpím
pHT)adě mohl akcionář ztratiti svúj vodí! a ručiti ještě nominální hodnotou
a k tomu ještě kupní cenou akcie,
2) Čl. 5199 R. St. čl. 33. zák. z 3. června 1864..
3) Čl. 5210 R. St, čl. 40. zák. z 3. června 1864,
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h). Předpisy o úrokoyé sazbě.

Jako zvláštní o sobě stojící pPedpisy jsou ještě uvés~~ ust~n.ovel:~
platíd o úrokové sa~bě. Nál~o~ní Banky, l-r: 0hOl: tohz br:b v(pn
pújčkách, diskontu) jakýkoli prok, ktery Je statem, v, nemz, se
nacházejí, dovolen. Platí-li pro Státní B~nky do:ycne~o stahl
zvláštní sazba úroková, platí za dovolenu 1 pro Narodm Banky.
Není-li v zákonech dotyčného státu žádná maximální úroková
sazba stanovena, jsou Národní Banky oprávněny bráti nejvýše
7%)n1 úrok. 1 )
v

Tím jsme se seznámili s hlavními ustanoveními c~dulového
zákona Spoj. Státú ve formě, v jaké platil do ~~. prosll1c~ 191~
(t. j. do pEjetí nového cedulového zákona), a muzeme na zaklad;
těchto poznatkú phstoupiti k jeho kritice. Teprvé z nedostatku
tohoto zákona poznáme nutnost a směry poUebné reformy a doceníme její význam.

c.
Kritika cedulového bankovnictví Spojených
Států před jeho reformou v r. 1913.
I. Co do organisace cedUlových bank.
aj Decentralisace celé soustavy. Rozhled.
Zkoumáme-li organisaci cedulových bank amerických, jak
byla vylíčena v popisné části a porovnáme-li ji s organisací cedulových bank evropských, upoutá naši pozornost jako hlavní, ba
základní rozdíl mezi ob~ma ,úplná decentralisace soustavy a'merické
oproti evropským soustavám pl'-evážnč centrálním.
O pHčinách tohoto zjevu jsme již částečně mluvili: v první I'adě
je to historický vývoj, který podporoval c1ecentralisaci ústavú učením
o bankovní svobodě a sobeckou nepl:-ízní bank státních vúči jakémukoli
úsHednímu ústavu. Druhou pI-íčinu této decentralisace, na což jsme
také již poukázali, je hledati v zákonodárství: Z 8. článku zákona
z 3. června 1864 plyne nepl"ímo, - výslovného zákazu není - že
Národní Banky nesmějí úizovati filiálek. Tím pr'ekaženo v zárodku
sousfi:'edění, které by bývalo mohlo nastali tím, že několik ústavú by
bylo v zemi zl"íclilo na sta filiálek. 1) Tletí pi-Íči'1ou, které jsme dosud
nevytkli, je 1/epatrný počet ústav~/' s velkými kapitály.
1) London Dit)' and lvIidland Bank má na 700 fiUálek. Z cedll/oV)'ch
ústav'II: fíšsko-německd banka (koncem 1913) 487 filiálek:

1) Takže je-li v ~,tátních zákontcb stanoveno: nejvyšší míra úroková
5'1, I,latí to i ~ro Nár. Banky. Je-li však stanoveno: nejvyšší míra úroková
pro Státní Banky 6%, smějí i Národní Banky bráti 6%. Není-li. n!c
stanoveno, platí za nejvyšší sazbu úrokovou 7910' (Čl. 5197 R. St., cl.
30. zák. z ll. čnvna 183±.).

5%:

t. zv. Reichsbankhauptstellen 20
Reichsbankstellen
77
1<.eicllsbanlmebenstellen mit Kasseneinrichtung
379
Reichsbanlmt benstellen ohne Kasseneinrichtung
7
Reichs bankwaren de pot
4
celkem

. 487 (V ýkaz říšsko-ně.
mecké banky 1913
str. 16.)

,j

,j
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dle ka· t'l
Vezměme k ruce s t a t lS
1 Ztl Balll,, Národních, 'rozdělen\~'cb
J
pitálu, ze dne 9. srpna 1913:1)
% úhrn% úhrnnéhoobného
Obnos kapitálu nosu kapiThda Bank Národních Počet
počtu
tálu

bankovními obchody krátkodob)Tmi, k čemuž jim pravidelně tedy
stačí cizí prosHedky (vklady). Dlouhodob)Tch obchodú, jež vyžadují
velk)Tch vlastních prostl'edkú a u evropsk)Tch bank značnou část jich
skutečně vážou, Národní Banky jednak nesmějí prováděti (tak hypoteční obchody a účast na prúmyslových podnicích), jednak jich ve
velikém měl"itku nevyhledávají, ani pokud smějí. (Účast na umísťování
cUuhopisú prúmyslov)Tch podnikú1). Následkem toho velk)lch akciových kapitálú lIepotřebttfí.

27'20
51,082'06]
4·84
Kap. 25.000 doll. ....... 2.037
Více než 25.000 doll. a
1'23
] 2.978'451
385
méně než 50.000 doll ..
50.000 doll. a méně než
1l.85
125,199'220
31·24
100.000 . . . . . . . . . . . . .. 2.339
100.000 doll. a méně než
24·25
256,198'125
27·30
250.000 . . . . . . . . . . . . .. 2.044
250.000 doll. a méně než
19'11
201,882'230
506
1 000.0000; ...... , ... .
1,000.000 doll. a méně než
22.15
159
2 12
234,005'700
5,000,000;. . . . . . . . . . . .
. 24
175,000'000
Hi· 57
5,000.000 a více . ~-'--'- .. :.-':-.'-=-~18~----:;-;:;-;;--=~-:;--:~.-:..~----=--:----:-;~~
Celkem ... ,. .. 7,488
100·00 l.056,345·786
100·00

Další pÍ'Íčinou malých akciov}lch kapitálú pii Národních Bankách
je pl'edpis zákona z 14. b'íezna 1900, kter}T snížil mÚI1:nuílní JI,utJl)í kapitál pro Národní Banky z 50.000 na 25.000 doll. Předpis ten byl odů
vodňován poHebou, aby též krajiny kapitálově chudé netrpěly nouzí
oběživa. Od té doby vzrostl neobyčejně počet Národních Bank, totiž
ze 3604 dne 3. února 1900 na 7488 dne 9. srpna 1913,2) Počet se tedy
více než zdvojnásobil. V)Tkaz Comptrollerova oběživa za r. 1905 (str.
28) též statisticky dokazuje, že na vzrL1stu mají největší podíl banky
s minimálně nutn)Tm kapitálem 25.000 doll, Dle statistiky shora uvedené je viděti, že také v p'í'edešlém roce zaujímal jejich počet 27,2%
všech Národních Bank.a)

°

Z t'to statistiky plyne, že bank, majících menší kap~tály ~ež 50.00
. e
' St't
1 3234°/
Ban1<-i
doll Je
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pOJ.
a eCl
. /0' t . j' . téměi' 1/3 všech Narodmch
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v
'
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stavu, ma]lclc Vl p . 12.1St V málo 2) Pl'íčin v toho jsou někohkeré:
finančně tak vyspe ou Je 1 e .
J
1 v l ' .,
'
, t eV J'e 11'Te'
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Rakollsko-'lIherská banka (koncem 1913) 292 ústav Ll a filiálek.
ExHl a V111'
Celkem
Filiálky:
positury:
ústavy:
HO
]
83
56
Rakou~ko
149
106
42
Uhersko
::\
3
Bosna a Hercegovina
2
101
189
292
Výkaz rakousko-uherské banky 1913 str. 16.
1) Compt. of Cun. 1913 str. 13 a 14.
.,
.
Yc rku
2) Největši Národní Banky Unie, jež se nachaze)í v Novem

a Chicagu, mají tyto kapitály:
.. .
·
1 C't
altc . kap. 25 nulhonu doll.
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1) Výjimkou jsou tu některé čelné Novoyorkské Národní Banky, jež se
zúčastňují občas t, zv. lwnsorciálních obchodů, t)Tkají-li se obligaci velikých
průmyslových a dopravních společností. Ty však, jak dle předešlé pozn.
zjevllo, mají také větší akciové kapitály. Umisťování průmyslových
a jiných hodnot provádějí obyčejně soukromí bankéH jako: J. P. Morgan
& Co .. Kuhn Loeb and Co. atd.
~) Comptr. of Cun. Rep. 1913, str. 218, 219.
3) j\{ a r c u s e ve svém "Betrachtungen atd." str. 99. uvádí jako
pi'ední důvod malých kapitálů N. Bank pi'edpis zákona o Nár. Bankách, dle
něhož musí Národní Banky složiti jako úhradu spolkové dluhopisy, jejichž
nOl1linální hodnota se rovná minimálně jedné Hetině akc. kapitálu banky.
A uvádí jako. pHklad, že by banka s kapitálem 25 mill. doll. musela složiti
8 mill. doll. v dluhopisech jako úhradu. O tOI/l 1le1Hziie b)lti řečí. Poukázali
jsme již na str, 98. pozn. 2. na ne31'Ovnalost zákonn)rch pi-edpisú, která vyvolala theoretický spor, zda dotyčný pi'edpis byl pozdějšími zákony zrušen

čili nic. V praxi však nikdy takového sporu nebylo a vždy bylo zachováváno,
že stačí pro banky s kapitálem. větším než 150.000 doll., ať dosahuje v}rše
jakékoliv, minimální 11hrada ve v)Tši 50.000 doll. Proto tento pí'edpis na
určování kapitá~u nemohl míti vlivu. Že praxe zaujímá zde vytčené stanovisko, uznává Tli a r c u s e ve svém pozdějším dile (Bundesgesetz § 52, str.
37 pozn.l.) také. Mylný názor, kter}T Marcpse zaujímal v prvním svém díle,
vedl ho k nesprávnémn závěru na str, 100, že totiž největší Národní Banky
mají největší oběh bankovek. Právě opak je pravdou, což on sám několik
stránek dále potvrzuje, totiž na str. 118: DiE. Banken mit groBem Kapital .' ..
haben meist eine auBerordentlich geringe Zirkulation.
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Tato nepatrnos.t akciov)',ch kapitálů vynikne ještě lépe, srovnáme-li
je s ostatními bankovními položkami, z čehož vyplyne patrný rozdíl
mezi americkými a evropskými bankovními poměry.l)
Položky
Kapitál v poměru k soukromým depositům. . . . . . . . ..
Kapitál v poměru k půjčkám
Kapitál k poměru k celkov)'7tn
. zdrojúm banky ..........
Kapitál, reservní fondy a jiné
zisky v poměru k soukrokrom}71n vkladům.. . . . . . ..
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Shrneme-li tedy příčiny decentralisace ještě jednou, shledáváme,
že historick}7 vývoj phpravil púdu decentralisaci, poněvadž phpustil
možnost neobmezeného počtu cedulov}7ch ústavů, čehož v Evropě
není. Zákaz filiál ji upevnil, poněvadž každé bance vymezil púsobiště
na zcela malý okruh územÍ. Nedostatek bank pak s větším kapitálem ji
dokonal tím, že celou soustavu roztříštil na velk}7 počet mal}7ch ústavú.

Nyní je nám posouditi, zda tato decentralisace je pro americké
cedulové bankovnictví výhodou či nevýhodou.
Ph rozhodování t~to otázky musíme pHhlížeti ke zvláštnosti
poměrů amerických a nemúžeme se spokojiti vytčením abstraktních výhod a nevýhod, jak se pro system decentralisační obyčejně
uvádějí. Tak pr-íkladně jako výhoda decentralisace platívá, že
banky roztroušené po celé zemi mohou spíše phhlížeti k úvěrním
potí-ebám jednotlivých jejích částí, než by to mohla ústl-ední
banka. Naproti tomu lze uvésti, že filiály ústí-ední banky nebo
ústí-edních bank alespoň pro jednotlivá území (territoria) by
mohly stejně pl'-ihlížeti ke zvláštním poměrúm toho či onoho
územÍ. Taková individualisace tedy není nerozluč ně spojená
s decentralisací cedulového bankovnictví, nýbrž je důsledkem
rozdělení bank, a možná tudíž i ph centrální cedulové soustavě.
Ostatně ve Spojených Státech je o tuto individualisaci aspoň
1) Comptr. oi CUrl". Rep. 1913, str. 14. Pro zajímavost budiž uvedeno,
že na pi'. National City Bank v Nov. Yorku má na akc. kapitál 25 millionú
doll. vkladú 274 mill. doll. (t. j. více než 10násobnýobnos), First National
Bank s kapitálem 10 mill. doll. ~kladú 149 mill. doll. (t. j. 15násobný obnos)
a Chase National Bank s akc. kap, 5 mill. doll. vkladú 125 mill. doll. ,t. j.
25násobný obnos). Čísla uvedená byla úředně zjištěna pl'ed anketou, zvanou
Pujo Committee. (Srov. též New York Times z 16. ledna 1913.)

v mimocedulovém obchodu postaráno velikou sítí Státních Bank
a trustových společností, která by ani centra.lisa.cí cedulového
.
ba.nkovnictví nebyla. dotčena.
Též volnější poměr státu k bankám cedulovým, související
s decentralisací, jenž, jak se tvrdívá, zabraňuje zneužití ústavú
ced~llov~c.h ku prospěchu státnímu, není takovou výhodou pro
Unn. Am Jedna z oněch dvou ústí-edních bank, které ve Spoj. Státech
byly zHzeny, nepocítila nějakého zneužití se strany spolkové
vlády, a veřejné mínění, jež tam rozhoduje daleko více než u nás
by jistě nebylo žádného zneužití dopustilo. Na druhé straně
spolková vláda nemohla míti většího prospěchu z ústí-edního
ústavu než má (bohužel!) z nešťastného úhradového systému za
platnosti decentralisace.
Jako výhoda decentralisace pro Spojené Státy se též uvádí,l)
že .ť,r~ l~~zšíi-ila ba?kovnictví do nejširších vrstev lidu a do krajú
neJndceJl obydlenych. Lze oprávněně pochybovati, že to je výsledkem americké cedulové soustavy. PH podnikavosti Američanú
by Státní Banky a trustové společnosti i pH centralisačním systému byly zakládány ve stejném rozměru, jak se to dělo do dnes,
a ústí-ední cedulová banka nebo ústí-ední cedulové banky jednotlivých území by byly, pokud by toho praktická poUeba a ver'ejný
prospěch vyžadovaly, úplnost soustavy mohly doplniti filiálkami
dokonalým způsobem, tím spíše, ježto Národní Banka je ústavem
so~luo~ý~ a tedy výdělečným, kdežto filiálka. ústí-ední banky,
vyzaduJe-h toho prospěch veřejn:)T, múže pracovati místně i se
ztrátou, nehledě k tomu, že provozování obchodu u Národní
Banky je dražší, ježto vyžaduje více osob než vedení filiálky.
Naproti těmto velice pochybným výhodám, pHnesla decentralisace celé cedulové soustavě následující těžké nevýhody:
1.
bank.
2.
3.
4.

Nemožnost regulativní činnosti cedulOVých (Národních)
Decentralisaci reserv.
Slabost jednotlivých ústavů.
Nedostatek přehledu hospodáí'ského stavu země.

1) Srov. NI a r c u s e: cit. d. str. 104. a
Loeve!",tein: Cedulové b.nkovnir.tvi americké

ná~l.
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ad 1. Nemofmost 1'egu1ativní čiltnOsti cedulových
(Ná1'od11Ích) hank.
(1.) Ovod. Prost/edky této čin'llosti sloltžící: Diskontní, deV1:sní
politika a jiné prost/edky.
Cedulové banky v Evropě jsou svým posláním určeny pí-edně
k tomu, aby regulovaly dO'lIIácí peněžní trh. Činí tak prosHedky,
které usnadúují neb ztěžují v),dej bankovek a to tím, že
1., snižují neb zvyšují úrokovou míru; dále tím, že
2. diskont určité části směnek odmítají,l)
3. upravují dobu mezi diskontováním směnky a její dospělostí,2)
4, vyžadují Hetí podpis a pod. 3)
Z těchto prosHedků je první daleko nejdúležitější a tvoH
tak zv. diskontní politiku bankovní, kterou se stává cedulová
banka regulatorem celého domácího národního hospodái-ství.
Púsobnost cedulových bank vztahuje se dále i na styky 'lI1,ezinárodní:
Dúležitým úkolem cedulových bank evropských je v tom
směru, aby sucža)' zlat), poklad země, ježto, Hebas cedulové evropské
soustavy se od sebe lišily,4) společným znakem všech je, že výdej
1) Tak na pi'. v únoru r. 1D12 dvorní rada Pranger, generální tajemník
banky ve valné hromadě vídeňského odúčtovacího
sdružení pHmlouval se za obmelení llvěru tím, že by tak zvané finanční
směnkyasměnky ze stavebního úvěru byly odmítány: důvodem tu bylaovšern
ne jejich nedobytelnost, n)'brž nelikvidnost (zejména finační směnky se
opět a opět vracívají). Obyčejně mívají ostatně banky úmluvy s cedulovou
bankou, do jakého obnosu jim tato poskytne úvěr. Kontingent takový není
nepřekročiteln')T, alt ;,louží tomu, že banky, blfží-li se této hranici, stávají se
hlavně v dobách napnutých zdrželivými ph pJ:-ijímállí nového směnečného
materiálu.
2) Na pÍ'. zkracuji lhútu, po kterou směnka má ještě běžeti. Tento
prostředek by ovšem nemohla použíti na pí-. francouzská banka, k níž při
cházejí směnky právě teprve pi'ed splatností (ač o tom nějakého ustanovení
ve stanovách není), tak že b)'vá zvána inkassním ústavem"
3) Na pr'. u francouzské banky.
4) Tak žádají stanovy rakousko-uherské banky, aby zlatý poklad
tvoi'il40% celého v)Tdeje, Hšsko-německé, aby tvoř-i! 33 l/S % výdeje, anglické,
aby se rovnal výdeji bankovek, jakmile tento pi'estoupí obnos 18,450,000;f.
Jedině francouzská není stanovami sice nucena udržovati určitý poměr
mezi výdejem bankovek a zlatým pokladem; ve skutečnosti však má vedle
ruské banky nejsilnější zlat)' poklad v Evropě.
rakou~ko-uherské

bankovek a zlatý poklad musí býti udržovány v určitém poměru,
následkem čehož ztenčení zlatého pokladu značí zmenšení obnosu
vydatelných bankovek, což múže míti v zápětí nežádoucí obmezení poskytnutelného úvěru. Zlatý poklad pak múže býti ohrožen
rozdílem v úrokové míl'e oproti cizině a passivní platební bilancí,
jež se v té které chvíli jeví v devisních kursech.
Stoupne-li totiž devisní kurs nad určitý bod, t. zv. zlat}, bod,
múže dojíti k vývozu zlata.
Prostí-cdky, jimiž chrání cedulová banka svúj poklad proti
cizině, je jednak opět diskont'ní politika, jednak devisní politika!)
a konečně jistá opatrení technického rám.
Diskontní politika uplatňuje svúj vliv za hranicemi 2) jen tehdy,
bude-li míti diskontní sazba skutečně pronikavý vliv i na domácím
trhu. Kdyby však soukrom)' diskont a oHicielní sazba bankovní
i evily veliké rozpětí, mohlo by se státi, že by účinky selhaly.
1) Jestliže bankovky nejsou směnitelné, púsobí se clevisní politikou
k udržování směnné hodiloty bankovek al pad s kovovou mčnou ve styku
mezinárodním (ku pr'. v Rakousko-Uhersku Cl, Rusku).
2) Vysokou sazbou úrokovou se lákávají cizí peněžní kapitály do země.
Ovšem ne každé rozpětí postačí. Tak na pl'-, mezi Loncl)Tnem a Berlínem
musí b),ti rozpětí aspoň 1 % v diskontní sazbě, aby se vývoz zlata vyplatil:
poněvadž útraty spojené se zasíláním zlata obnášejí 1 :1/4°/00, dále musí se čí
tati jak)Tsi zisk z uložení zlata v cizině oproti úroku domácímu, takže rozdíl
musí obnášeti alespoň 2Yz0/oo = 1/,%. Má-li pro 3měsíční směnku obnášeti
rozdíl 1/4 %, musí rozdíl pro diskontní sazbu (4 x 3 měsíce) obnášeti 1 %.
Z toho se vysvětluje, že cedulové banky následují se zvýšením jen, nastane-li
rozpětí, jež pÍ'ináší nebezpečí odlivu zlata. Ovšem na odliv zlata nejeví
rozhodn)T vliv vždy jen rozpětí sazeb diskontních, n)Tbrž i jiné okolnosti,
na pí-. devisní kursy atd.; takže často i pH větším rozpětí úrokové míry
nedochází k vývozu zlata. Diskontní politika se považuje dosud .a jeden
z nejúčinnějších prosUedkú cedulov)'ch bank, aby projevily svúj vliv lla
clevisní kursy. Mr. Campbell, gouverneur anglické banky v době americké
krise (1907) docílil zv)'šením sazby ze 4% na 7%, že zlato z 24 rúzn)Tch zemí
se stékalo do Londýna, aby nahradilo odtok zlata, plynoucí do Spojen)Tch
Státú. Tázán byv americkým exsenatorem Aldrichem, co by byl činil, kdyby
7% nebylo dostačilo, odpověděl: Byli bychom zvýšili sazbu na 10%. a 10%
diskontní sazby vyssaje zlato z llma země. ("vVe shoulcl have advanced
the rate up to 10% if necessary and 10% will bring gold out of the earth".)
Citováno Mr. Aldrichem v jeho l'-eči ze dne 29. listopadu 1D09 pí-ed Novoyorksk)Tm "Economic Club" o práci, již provedla "National :rI'Ionetary
Comission" .
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Neboť výše soukromého, nikoli officielního diskontu, je rozhodná
pro mezinárodní pl'-enášení krátkodobých kapitálů. l ) a je-li tento
nízl<ý, nebude dostatečným lákadlem pro cizí peněžní kapitály
ani vysoká sazba úroková cedulové banky. (V Rakousko-Uhersku
lze málo kdy pozorovat veliké rozpětí mezi officielní a soukromou
sazbou. Za to však v Německu se pl'ečasto stává, že rozpětí je
nad míru veliké. 2) A tak se stává, že v Německu officielní diskont
:velmi často nevyjadruje skutečný stav peněžního trhu 3) )
fl Pro tuto pHčinu jsou často cedulové banky nuceny ph provádění své diskontní politiky phhlížeti i k soukromému diskontu,
aby zústaly s peněžním trhem ve spoj itosti.
Pročež za doplněk diskontní politiky možno považovati umělé
tf,pětf oPlf1vajícího peněžního trlm. 4 )

Devisní politika záleZí v tom, že si cedulová banka zajistí
zásobu devis a pohledávek v cizině, aby v dobách tísně posloužila
posílení vnitrozemské měny v cizině a zabránila pHlišnému stoupání devis tím, že zvýšené poptávce po devisách vyhoví pHslušnou
nabídkou. l ) Slouží též tomu, aby cizozemské ústavy cedulové,
mající vnitrozemské devisy, nemohly jich použíti ke sníženému
hodnocení vnitrozemské měny. 2)
Mezi prosHedky na ochranu zlatého pokladu náleží též všechna
opatření technická, jež poskytují výhody za rozmnožení zlatého
pokladu a stěžují odliv zlata nlznými újmami.
a zpětnou jich koupí na účet za cenu poněkud vyšší (t. zvané borrowing Oll
leav8). Tím se dociluje zv)ršení soukromé sazby a přiblížení její sazbě officiel~í.

1) Srov. též Dr. K a r I von L um m: Die Stellung der Noten-

banken in der heutigen Volkswirtschaft, Berlin 1909 str. 22.
a) Tak v únoru 1909 dle L um m a c. d. str. 21 obnášel soukromy
diskont Pia %, kdežto officielní sazba Hšsko-německé banky byla 4%.
Zajímavou statistiku poměru soukromé sazby k officielní sazbě pro Německo,
Francii a Anglii vyjímáme z časopisu "Peněžní Revue" z 10. prosince 1913,
číslo 5., str. 127., jež udává jako pramen pro Německo časopis "Der deutsche
Oekonomist", pro Francii: dle E. Théryho "Econ. Européen", pro Anglii:
"The Economist".
Německo
Francie
Anglie
prům.
disk.
prům.
disk.
prúm.
disk.
ofic. saz. soukr. saz. ofic. saz. soulu. saz. ofic. saz. soulcr. sazba
1903
3·84
3·01
3·2·'78
3·75
3·40
1904
4·22
3·13
3·2·19
3·30
2·70
1905
3·81
2·84
3·2·10
3·01
2·66
1906
5·15
4·04
3·2·72
4·27
4·05
1907
6·03
5·12
3·46
3·40
4·93
4·53
1908
4·76
3·52
3·04
2·25
3·01
2·31
3,93
1909
2·87
3·1·79
3·10
2·31
1910
4·35
3·56
3·2·44
3·72
3·18
1911
4·40
2·49
3·14
2·64
3·47
2·92
1912
4·95
4·21
3·38
3·12
3·77
3·57
Z číslic je patrno, že rozpětí je největší v Německu. Průměrné rozpětí ve
Vídni a v PaÍ'Íži mezi těmito sazbami byvá Yz %, v Londyně sotva 3/4%,
kdežto v Německu 1 % a více.
3) Dúvod je asi hledati ve v6liké samostatnosti soukromych bank
oproti cedulové bance.
4) V Německu se to děje na pl'. rediskontováním pokladničních poukázek (Schatzscheine), v Anglii prodejem státních dlužních úpisů za hotové

přeceňování účinkú devisní politiky poukazuje.
Dr. J u I i u s 'vV o I f, ve svém "Das internationale Zahlungs.
\Vesen Leipzig 1913 str. 34. a ná~l. na to, že obyčejně chvalol'ečníci devisnť
peHtiky zcela nesprávně kladou důraz toliko na prodej devis, aniž by při
hlíželi k jejich kouDL Je sice pravda, že prodává-li cedulová banka devisy,
často ušetří bVůj zlatý poklad ~řed ztenčením, ale na druhé straně koupi
devis se často 7.Hkala pH.livu zlata z ciziny. Neznačí tedy tato d<:visní politika nic jiného, než že činí zbytečným pHliv zlata, který dHve neb později
by mudl odplynouti. Nepřihlíží-li se ke koupím devis, vzbuzuje se lehko
domněnka, že devisní politika na pI"mVU zlata naprosto ničeho nemění, odliv
pak zlata rázně zadržuje. To by jí pak lehce mohlo dodávati lesku, že je
prosHedkem k obohacování zlat§ho pokladu. To ovšem je úejmy omyl.
Wolf vystupuje proti šablonovitému kupování devis ph nízkych lrursech
a prodávání jich ph vysokych se strany cedulov)rch bank. Devisn{ politika
dle něho má pI"ihlížeti zejména k tomu, zda devisy se phpočítávají k zlatému
pokladu čili nic.
2) Vyborně se osvědčila devisní politika u Rakousko-uherské banky
k ustálení devisního kursu a tím i k ustálení diskontní sazby zejména od
r. 1896. Po příkladu rakouském i Německo pěstuje nyní úsilovněji devisní .
politiku. Dle L um 111 a c. d. str. 39. obnášela zásoba Hšsko-německé banky
na devisách v ledl1u 1908 asi 36 milHonú M., t. j. 3% její zásoby směnek
vnitrozemsk)rch. Dle v)rkazu říšsko-něm6cké banky za rok 1913 str. 43.
obnášela její zásoba devi;; dne 31. prosince 1913 M. 140,245.827, t. j. téměř
10% celé její zásoby směnek (včetně devis), obnášející 1,497,860.281. Z téhož
vykjzU str. 70. plyne. že banka nakoupila devis v r. 1876 (počátek její čin
nosti) za 17·6mil1. M., v r. 1886 za 105·2 mill. M., v 1'. 1900 za 211·7 mill. M.
a v r. 1913 za 832·5 mill. M. U Rakousko-uherské banky obnášEla zásoba
devís dne 3. prosince 1913 dle jejího vykazu za 1913 str. 6. a str. 76.: devisy
splatné ve zlatě 60,000.000 K, devisy jiné 24,606.287.

1) Proti nerozumnému

správně

i

t
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Není tu totiž žádného ústavu, který by ji určova~, a,ni vzá~
jemné dohody bank o tom. Ve Spojen.}Tch Státt~~~l )e UTO!~,Ov~
míra pro rúzná místa rozdílná, což nese s sebou )IZ hospodarskya
Tyspělost a finanční síla jednotliv}Tch území. Na východě na pl'.
novoanglických a v}Tchodních stá
(Nový, Y ork!
" 1 dalelro nižší než ve státech )1zmch a zapadmch.) Avsak
UI0"
"
"
,
h r
i v tomtéž místě neplatí jednotná mIra Uľo:~ova ťro ~sec ,n),
bankovní ústavy stejná, n}Tbrž je v}Tsledkem vza)emncho u)~dn~~l
banky a dlužníka. Jednotnost pro totéž ,1;1ísto .v úrokove mI~',e
nalezneme jen ph t. zv. "call money rate a "tlme loans rate .
Oboje jsou denně uváděny v bursovním záznam:l. CaH mone~
rate je sazba pro krátkodobé úvěry (do odvolám), poskytovane

lVIezi takové v ST h o cl y náležej í: bezúročné púj čky, jedná-li
se o dovoz zlata,l) poskytování jisté premie za dodání zlata.2)
.Mezi ú j my: vyžadování jisté premie za zlato, určené k vývozu, směňování bankovek v zlatých mincích, jichž váha vykazuj e'
zákonně pí'ípustné manco a jež se proto nehodí k vývozu.3)
V krajních pHpadech konečně múže phstoupiti cedulová ban.b
k výpújčce zlatého kovu od jiné cedulové banky,4) aby sesílila
svúj zlatý poklad a zlepšila clevisní kursy.5)

~T

---1) VSrkaz Comptrollera oběživa neuvádí za r~k 191~ úro:wvé pr~měrné
, by pro jednotlivé skupin)' státú. Starší statistlky, !lam prístupne,. ?b~a
slaz..
't d'lo
H a sen k a m p o vo , jež uvádí statistiky (ovšem za J1nym
1U Je Cl.
1
1
v

,

a 1,22",~erpaJ: z v~mz,~l
Com troHera za rok 1899. Dle toho obnase]l rozdlly ULokove meZI v J /
p
' dem aSI
.' 3- 4 0/0'
Od té dob"
se !Joměry
v tomto ohledu
chodem
a zapa
J
•
mnoho nezměnily.

f

Podrobnější statistiky novější uvádI Dr. Ricllal'd Hayuse.r
v díle: Die amerikanische Bankrefonn, Jena 1914, stľ. 9. ~ ~O., cerpaJe
z J. L a II l' e n ceL a u g II 1 i na: Banldng Reform, ChIcago 1912.

Peníze na

není tit jednotné úrokové míry.
1) Poskytuje anglická banka, l-íšsko-německá banka, hollandská banka,

4) Učinila tak na př. naposledy anglická banka (za americké krise 1907),
vypújčivši si od francouzské banky asi 75,000.000 fr. ve zlatě (3 mill. .f.)
li) Vliv na devisní kursy a proudění zlata (zejména odliv) musí pHrozeně též míti, zda cedulová banka má povinnost směňovati bankovky v hotov)'ch čili nic. (Rakousko-uherská banka na pi-. je zatím této povinnosti
sproštěna. O v)'hodách arnev)'hodách tohoto opatl'ení srov. na př.: Dr,
NI i I d s ch u ll: O obligatorním placení hotov)rmi. (Národohospodál'sk)t"
Obzor, leden 1911, str. ll. a násl.)

•

účelem) za rok 1889, 1894 a 1899 na str."l~?

~) Ve vnitrozemí. Nemožnost úpravy peněžního trlm.

Jndipendent Treasury ve Spoj, Státech.
2) U francouzské banky.
3) Anglická banka, říšsko-německá, francouzská banka. Tato poslední
směiíuje někdy bankovky ve stHb1'e, je-li nebezpečí velkého odlivu zlata.,
a každému ústavu bankovnímu povoluje jen omezené množství zlata
k V)'vozu.

n~leznevme
v

Tento stručný nástin prosUeclkú, sloužících regulativní činnosti
cedulových bank, umožní nám srovnání s poměry americkými.
Zkoumejmež tedy, zda amcrické cedulové banky mohou
použíti někter}Tch shora jmenovaných prosUedkú, aby mohly
dostáti dvěma úkolúm, jež, jak jsme vytkli, obzvláštní měrou
přináležej í cedulovým ústa vúm: pro v'ni/roze1ltí totiž, úpravě peněž
ního trhu pomocí regulace výdeje bankovek, pro 11/.ezinárodní styk
péči o platební bilanci a dostatečnou zlatovou pohotovost.
Začněmež nej dúležitěj ším pros tl-edkem regula ti vní činnosti
cedulových bank ve vnitrozemí, jenž i im slouží k dosažen.í úpravy
domácího nál'od'ního hospodMství, - totiž diskontní politikou.
Ta yc Spoj en}Tch státech ncní možná, poněvadž následkem
decentralisace soustavy

~~:h,

7

<>
I

Novoanglické Státy:
NIaine
New Hampshire
Vermont
Massach usetts
Rhode Island
Connecticut

V)'chodní Státy:
New-York
New Jersey
Pennsylvania
Delaware
iVlaryland
Di,t. oi Colu\ll bia
Prúměrně

Denní peníze

i)·53

5·67
5·55
5·78
6·10
5·21
5·11
5·31

5·85
[j·80
v·Gl
;'),80
6·83
5·70

5·63
5·52
5·67
5·51
5·63
5·07

5·66

5·63

5·86
5·48
5·88
5·31
5·30
5·56
Prúměrne

čas
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pro účely spekulační na burse cenných papírú (Stoc1< exchange).
Time loans jsou dlouhodobé úvěry (na 30, 60, 90denní neb i 4,
5 a 6 měsícú). K evropské diskontní sazbě se obyčejně přirovnává
t. zv. "call money rate" města New-Yorku, jakožto zevní výraz
Peníze na
Jižní Státy:
Virginia
Západ. Virginia
Sev. Carolin a
Již. Carolina
Georgia
Florida
Alabama
Mississippi
Louisiana
Texas
Arkansas
Kentucky
Tennessee

6·06
4·82
6·50
7·32
8·49
8·35
8·74
8·60
7·72
9·57
lJolO
6·58
7·29
Průměrně

7·99

čas

Denní peníze
5·93
4·54
6·28
7·01
8·10
8·07
8·08
8·26
7·22
9'19
8·10
6·14
6·87
7·63

Střední

Státy:
Ohio . .
Indiana
Il1inois .
Michigan
Wisconsin
Minnesota
Iowa . .
Missouri

6·09
6·32
6·51
6·16
6·01
6·67
7·36
7·60

5'80
5·50
6·08
5·99
5'84
6·93
7·19
6·68
6·25

10·43
8·69
7·87
8·03
9·78
9·15
8·\)4

9·72
8·51
7·55
7·19
9·58
9·30
8·09
10·12
9·85
8·70

Prúměrně

Západní Státy:
Severní Dakota
Jižní Dakota
Nebraska
Kansas
Montana
Wyoming
Colorado
Nové Mexiko
Oklahoma

10·12
l2·60
Pniměrně

9·27

stavu tamního peněžního trhu. l ) Přirovnání to se však zdá
býti velice pochybené, poněvadž sazba ta nevyjadřuje stav peněžního trhu celého, nýbrž místního, byť i místa tak důležitého
jako Nový York. Nevyjadí-uje dále v)Tsledek normální nabídky
a poptávky po penězích, nýbrž nabídky a poptávky, která je
určována spekulačni !zorečkon. Nabídka spekuluje na vysoký úrok,
poptávka na kursovní výdělky. Následkem soustavy záloh, které
mohou od venkovských bank 3 pětinami putovati do míst reservních a odtud jednou polovinou do míst centrálních reservních,
z nichž na Nový York pi'ipadá lví podíl, nastane občas v Novém
Yorlm záplava hotovostí, které stlačují sazbu call money na
minimum, hlavně je-li spekulace nečinná. Vstoupí-li však spekulace v činnost, stoupá caU money do závratných v)Tšel(,2) a láká
do hlavního města zálohy, které by jinak bez tohoto vnadIdla
prospěly zemědělství, obchodu a průmyslu, jenž je třeba právě
v té době potřebuje, nemůže však tak vysokých úroků platiti.
Z této povahy sazby "call money" plyne, že je ohromně vratká.
Poskočí v několika dnech ba i hodinách o mnoho procent. Z toho
plyne též její malá vlivnost. Změna diskontní sazby evropské cedulové banky o 1% má na posuzování peněžního trhu nepoměrně větší
vliv, než tamní pohyb "call money rate" o 5 a 6%.3) Konečně
netýká se call money rate vůbec diskontu směnek, nýbrž pt,"tfčck
Peníze na

čas

Denní peníze

Tichomořské

Státy:
Washington
Oregon
California
ldaho
Ut ah
Nevada
Arizona
Alaska

8·m

Priíměr

Prúměr

Spojcn:\rch Stáhl

. 8·14
6·61
9·63
8·34
9·40
9·76
11'50
7·83
7·33

8·55
7·99
7·14
9·50
8·16
9·82
\)·70
11·50
7·76
7·00

1) Činí tak na pi'. Obst: c. d, str. 74, a násl.
2) V roce 1906 až 45%, 1907 až 125%, 1912 až na 20%, 1913 až na
10% (Comptr. of Curr. Rep. 1913 str. 36).
3) Tak docílí se u nás zvýšením úrokové míry o 1 % daleko většího
omezení spekulace bursovní, než tam stoupnutím call money o' 5-6%.
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kryt),ch cenn'Ýllú paPíry (t, zv. collaterals), Ze všeho toho plyne,
že tato sazba neodpovídá ani zdaleka úrokové míre evropsk)'ch
cedulov),ch bank. Spíše se blíží sazbě londýnského contanga,l)
Tím méně se rovná úrokové míí-e cedulových bank evropských
"time loans rate", jež se t)Tká dlouhodobých pújček, které nemohou
Národními Bankami ani zcela volně býti uzavírány pro pí'edpisy
o braní úrokú,2) Pouze "call money" není omezeno na nějakou
úrokovou sazbu, pl"evyšuje-li pújčku 5000 doll,
Spíše naší úrokové mHe odpovídá sazba pro směnky prvoHídního druhu, t, zv, "prime commercial paper" ,

Ku lepšímu porozumění rozpětí a měnlivosti všech
vaných úrokov)'ch sazeb přispěje tp.to statistika: 1)
Rozpětí

prúměr

a

úrokov)'ch sazeb peněžních
trhu peněžním:
1912

půjček

Povaha

proSlllec

leden

3 : 20

11(2:]6

:2.1(" : (i

......
6
Time loan rate:
pro 30 dnů, ..
pro 60 dm] ,.. 53/.: ()
pro 90 dnů ... ba/.: ()
pro 4 měs,. ,. 51/ 2 : (j
pro 5 měs .... !j1/,: 6
pro 6 měs, ... b1/ , : G
Commercial paper

()

l110l1ey

Prúměr

ve Spojen)'ch Státech se rozdělují na: 3)
"promissory notes"; to jsou vlastní (sola) směnky, Jez JSou nejobvyklejší. Ty jsou opět bueT : "single name paper", jsou-li opaHeny
jedním podpisem, nebo "two name paper" též "double name paper",
jsou-li opatřeny dvěma podpisy, nebo podepsány jedním a indosso c
vány druhým,
"drafts" (jež odpovídají našim trattám), jichž se užívá zpravidla,
nalézají-Ii se vystavitel a trassát na rúzných místech,
"bills of exchange" (t. j, of foreign exchange), jimiž se zpravidla
rozumějí clevisy, ač často se toho v)'razu užívá promísel1ě seslovell1
draft,
"finance bills", to jsou devisy, vydané americkými bankami na
banky cizozemc;k,", na základě uvěru povoleného vystavitelúm, (jejichž
podklad nespočívá ve zboží).
ComptroHer oběživa uvádí prúměrnou sazbu úrokovou pro směnky
"single name paper", jež roztřieTuje na prvoHídní (prime) a dobré
(good), a pro "double name paper" vybrané (choice), Prime commercial
paper múže se tedy vztahovati na "prime single ~lame paper" aneb na
"double names paper choice". (Oboje promissory notes.)

na Novo-yorkském

únor

br'ezen

duben

2

21/.

rate:

Rozpětí

Směnky

jmeno-

1913

listopad

CaU

těchto

51(, : 61/,
b 1/, : 61(,
bl /. : ()
51/.:5"/.
bl /. : 53 /.

21(,

27 / 8

cle

:

31/,

31/. : 51/4 3:3/1· D
O ,1 :f>
,1 :5
4 :5
-1 :D
4 :b
4 : f)
41/, : fl

:6
4

:

7
31/,

43/. : 6

::\3/. : 41/í

'PI. : 6

4

43 /, : I)
43 /. : Ci

4
4

43 / 4 :'0

4

:5
:0
:5
:6

4-1/, : 5 1/. 51/.: 6

fl

:6

;~3(, :

(směnky):

Double names
choice ....... 51/ 2 : G
běŽící 60-90 dn ú
Single names
PrvoU. běž. '1-6
měsícú ....... 53/. : 6
Dobré běž. 4-6
měsícú
61 :,
o

(j

41/, : 6

Gl/, 4a/,:6 1 / 2 5

••••••

: 53 /. 53/. : 6 1/2

f) 3

i. : 61/ 2

1913

Avšak i tyto sazby se daleko nekryjí s naší diskontní sazbou,
poněvadž tyto sazby nespočívají na vzájemné dohodě bank, nS,brž
jsou jen pr'ú,měrem, nejsou tedy pro banky závazny a jsou též
velice nestálé (ač v daleko užších mezích než call money). .Mluviti o nějaké diskontní politice pomocí těchto sazeb bylo by tedy
nemístno,
1) Contango rate jednotná. sazba určovaná. na lond)'nské burse pl'O
contango day (The fir,st of the fortnightly Settling days), podobný vídeň
skému arrangement,
,) Viz str. 124,
3) Srov. na pl'. Colliu: cit. d, str. 69, a násl.

Povaha

1

pújček

květen

červen

čer-

zálí

srpen

venec

ííjen

CaH 1110ney rate:
Rozpětí

Průměr

......

......

;)

:3

1

9
.' d

21 /,

21/,

Timc loans rate:
pro 60 dnů ... 31 / 2 : 4pro 90 dlít! .. 33/ 4 : 4 ,
pro 4měs .... 33/. :41/.
pro 5 měs .... 41/. : 42/.
\ pro 6 měs .... 41/ 2 : 5

3

: 41 /,
3 /, : 5
41 /,, : 5
43/. : 53/.
51/, : 6
3

ll/z. : 21/2 13/.: 21/ 2 2
21/8
21/.
23 (,:'!!!,
3 1/ 2 : f:j
41/, : 53 /.
b1/, : 6
5 1/, : 6

1) Comptr, of Cun, Rep, 1 !.Jl:l str.

3;).

3'/. : ·1
'1'/, : 5
,13 /. : 5 1 / 2

5

:G

5

:G

a 36,

: 41/ 2 21/2 : 10
27/.
31/2

4 : 41 / 2
4 1/ 2 : 43 (4
43/. : b l /.
'13 / 3 : 51/.
4a/. : 51/.

4

: [)1/4

J,l/. : 51/,
43 /, : bll.
43 / . : 51/~
,13 {, : bll,

140
141

1913
Povaha

pújček

květen

červen

čer·

venec

srpen

záU

Teprve rediskontem tedy ~tplat-Jti se plně disk01'.tni sazba a umožní
diskontní politika. V Unii však není úsUedního ústavn, u něh~ž
by banky mohly rediskontovati. U sebe navzájem banky neredlS-

]'íjen

Commercial paper
(směnky):

kontují, poněvadž se má za známku slabosti a otřesení ústayu,
uteče-li se h: tomuto prosUedku. Mimo to banka nikdy nemúže
býti jista, že se tento krok potká s úspěchem.

Double names
choice
běžící 60~ 90 dnú 5 : 51 /2 b3 /.: 6
53/. : fil/. 53 /.: 61/ 2 51/ 2 : 6 51/ 4 : 6
Single names
Prvoti'. běž. 4~6
měsíců ....... b : 51 / 2 53 / 4 : G b3 / 4 : 61/ 4 53 / 4 : 61/ 2 bl / 2 : 6
51/ . : 6
Dobré běž. 4~6
měsícú ....... b3 / 4 : li
61/. : 61/ 2 61/ 4 : 7
61/ 4 : 7 61/ 4 : 63 / 4 6 : 63/4

Nedostatek rediskontu skr)!vá v sobě pro Spojené Státy j<)ště jiné
újmy než nemožnost provádění účiI1l1é diskontní politiky. Výhoda
redi~kontu pro evropské banky spo.Čí;á v tom, ~e mohou ~vou ~áSO~;l
směnek považovati za holovost, lezto, kdykolI hotovostI potIebu]1,
opatří si ji rediskontem. Zvýšená diskontní saz?a neznemožňuje ob.drž:ní
hotovosti, nýbrž jen ztěžuje. Této ~ýhody JS?U banky :.e SpoJ:nyc~
Státech zbaveny. Nabude-li banka zasoby smepek, musí Jl povazovatI
za nelikvidní položku až do splatnosti směnek. To má za následek, že
americké banky musí chovati velké zálohy v Iwtov)lch. Za těchto poměrú
nejsou zálohy, jak byly vyloženy v popisné části, a jež oV ce~:trá1nív~l~!'e:
servních městech musí obnášeti plných 25% vkladu, lUJak pulIsne
veliké, jakými by se musily zdáti u ná.s.
.
Dalším následkem nedostatku red1skontu Je, ze banky nerady
VáŽOJl své hotovosti až do splatnosti sm~nek a proto 1ler~dy di~~o'/1~~~ť~
vúbec. Za dob kritických nelze obdržetI hotovost za neJprvotndneJ~~
směnku. Tím ovšem se jen krise uspíší. Proto nalezneme, že v Unll
u porovnání s Evropou směnečn)! obchod je daleko méně vyspěl)!
a směnečný materiál nedostatečný. Za diskont směnek banky ovšem
hledají náhradu pro uložení svých peněz jinde a nalézají ji na burse
cenných papírú. Jednak vyšší úrok, jeh~ž tam.i:jich .pú!čky d~cil:ljí:
jim musí býti náhradou za veliké 25%ní zalohy, Jez nečnme a bezurocne
,odpočívají v jejich pokladnách, jednak ty pújčky,. ~. ~v. "c~ll loan':
neboli "callmoney" (o jejichž sazbách jsme výše ,mlUVIlI), Js~u,kratkod? b~
a platné jen do odvolánU) Jeto tedy ulozem u porovnam s tammml
směnkami velice likvidní. Jeto též bezpečné uložení, jež to takové

Avšak i kdyby došlo ku sjednocenému postupu všech bank
ohledně úrokové míry, mohla by míti nanejvýše povahu evropského "soukromého diskontu".l)
Další pHčina nemožnosti diskontní politiky ve Spoj. Státech
plyne z dalšího následku americké decentralisace v cedulovém
bankovnictví, totiž z vyloučení všeliké možnosti nějakého

v

redl:skont'u.
Rediskont je totiž nutn)lm pi"edpokladem, má-li mÍti diskontní
sazba vliv na peněžní trh, bez čehož je každá diskontní politika
vyloučena. Obyčejně se totiž nedostanou směnky do majetku
cedulové banky pHmo od vystavitele, nýbrž teprve z druhé ruky
- rediskontem. Vyžadují-li pl"edpisy cedulové banky více podpisú,
stává se tato oklika nevyhnutelnou. I v Anglii, kde není tak
obvyklé jako v ostatní Evropě, aby veU(é banky rediskontovaly
u cedulové banky, phchází officielní sazba l( platnosti, jal<mile
peněžní trh je jen ponělcud napiatější. Eskonteuři směnek (tak
zvaní bill broker s) se totiž v tom pHpadě obracejí se žádostí o rediskont pÍ'Ímo na anglickou banku místo na velké soukromé banky.
1) Úroková míra cedulových bank americk)'ch (Národních bank)
nemá vůbec 1'(íZlt officiel1/.l úrokové míry.

Materielní rozdíl mezi officielním a soukrom)'1l1 diskontem je ten, že
soukrom), diskont je výsledkem nabídky a poptávky, kdežto officielnf
diskont si poptávku sám reguluje, poněvadž banka jej prohlašujíd má v mezích zákonných nabídku neobmezenou a jest takto posledním zdrojem úvěru
v zemi, který uvolňuje nebo upíná, Hdíc se ohledy na národohospodářské
potřeby země. Diskontní sazba Národních Bank nemá vůbec této povahy
officielní, jsouc výsledkem nabídky a poptávky jako u kterékoli jiné soukrOJné banky.

T

1) Půjčku může tedy banka vypověděti kdyl~oli; stačí, oznám~-li
banka (pravidelně do 1 hodiny odpolední), že půjčku vypovídá. O ja~ vehké
obnosy se tu jedná, plyne z úředtúch statistik, pí'edložených J. B. Nlvenem
t. zv. certified public accountant (mohlo by se přeložiti slovy: veřejně oprávněný revisor účtů) vyšetřujícímu výboru, zvanému "Pujo Committee"
a zřízenému zákonodárnými sbory. Z těchto statistik plyne, že 35 předních
novo-yorkských bank a Trust companies je ve spojení s 19.015 bankami
v celých Spojených Státech, jichž kapitál a reservy obnášejí 9,,293,091.000
doll. Tyto mimoměstské ústavy mají neustále deposita v novo-yorkských
bankách a to bue! přímo jako vklady, anebo jakožto půjčky na novo-yorkské burse (callloans), sprostředkované jménem venkovských bank (t. zv.
venkovské ústavy=ústavy jsoucí mimo město New-York, out of town banks)

14:2

půj_čky ~sou p~ě l~ryty cen!l ý mi J:~píry (col.la!erals). Důsledky tohoto

ou;sovl;uho ulOZv~~ll JS,O}l ovsem pncll10u vehkych pohrom pro Spojené
Staty, Jal~ 1?ozde]l ukazeme, nehledě k tomu, že peníze, které by mohly
~ mely byh obra~eny ku prospěchu obchodu, prúmyslu a zemědělshí,
JSou pouze vnadIdlem a povzbuzením spekulační vášně v širokých
vrstvách amerického lidu.

Z decent:~~isac~. ~e;lulového systému následuj e, že banky
nemohou pOUZltJ am ]lnych prostFedMt, jež sloužívají k soustavné
úpravě peněžního trhu a v}Tdeje bankovek, ježto podmínky diskontu
býv~jí ujednávány obyčejně mezi bankou a jejími zákazníky;
bez Jednotného postupu všech cedulov}Tch bank dotyčné prosHedky
pozb}Tvají tedy významu.
, V j ed.n~tlivostech vadí n~ pi-o tomu, aby banky vyzadovaly
VIce pOdpISU, neobvyklost rechskontu, tomu, aby banky odmítaly
část směnečného materiálu, jehož je beztoho málo, obava, že
by veí-ejnost považovala banku za oHesetlU, tomu, aby banky
braly z oběhu část sV}Tch bankovek, pí-edpis, že v jednom měsíci
smí všechny Národní Banky dohromady stáhnouti jen za 9 mill.
doll. bankovek atd.
y) V zahraničním styl?'!l.. Nemožnost Péče o Platební. bilanci
a .dostatečnO'/t zlatou. pohotovost.
O nic lépe nemohou, resp. do zákona z 23.jXII. 1913, nemohly
cedulové banky vyhověti svému poslání v mezinárodním styku,
novo-yorksk),mi bankami. Obnos kapitálú venkovsk)'mi bankami NewYorku poskytnut)', dosahuje prúměrné v)'še 600,000.000 doll. Obnos ten
však stoupá, je-li "call money rate" (úročná sazba) vysoká, až na 800,000.000
doll. Avšak i tu část vkladú velikovsk)'ch bank, jež ony samy nepropújčují
~římo burse, propújčují jako call1oans novo-yorkské banky svým vlastním
Jménem. Tak I. ledna 1912 obnášely tyto venkovské vklady v Novém
Yorku celkem 664,474.000 doll; 1. července téhož roku více než 691,000.000
~oll. a ,1. listopadu 1912 více nE!ž 723,000.000 doll. Jaký vliv jeví výše
U~'?kove sa~b~ pro cal: l~ans ,na pl-ilákání mimoměstsk)'ch vkladú, dO~{élzuje
N,lve~l st~hshcky u precetnych bank, na pr-. Chase National Bank, jež pH
mzkem uroku (call money rate) v červnu 1912 měla za svá venkovskii
banl~o,:ní spojení :la burse pújčeno 27 mill. doll., měla za tytéž pH vysoké
sazbe urokové v hstopadu 1912 pújčeno 57 mill. doll. Niven z toho uzavíral
~~ venkovské ústa':):vum,ísťují peněžní kapitály v Novém Yorku JMI za tÍl~
u,celel~\~b): ~yly Pl~Jcovany n~ burse a dále, že čím vyšší "callmoney rat~",
tnn vetSl príhv penez do Noveho Yorku. Srov. New-York Times ze dne 17.
~ 18. prosince 1912 a náš článek již cit. v "Peněžní Re';'ui" číslo 4. z 25.
lIstopadu 1913 str. 91. a násl.
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totiž Péči o zlat)1 poklad v ZC'lJl.i a úpravě devisních kurs'/.t a tím i do. časné plafební bila'nce. I když evropské banky starají se o mezinárodní platební bilanci a zahraniční úrokovou sazbu a chrání
v souvislosti s tím svúj zlatý poklad pfedevším v zájmu ochrany
hodnoty sV}Tch bankovek, slouží současně ochraně zlaté měny
v zemi, která není udržitelnou, není-li v zemi dostatečného zlatého
pokladu, který v Evropě ovšem je nashromážděn jako úhrada
bankovek v cedulových banh:ách. Národní banky (jakožto cedulové) nemají arci zájmu na zlatu jakožto podkladu směnitelnosti
svých bankovek, ježto jsou tyto uhrazeny nikoliv zlatem, nýbrž
spolkovými dluhopisy a smčnitelny v lawful money v užším smyslu,
ale i pro Spojené Státy jako pro každou jinou zemi se zlatou
měnou je nezbytna politilm na ochranu kovového poldadu v zemi.
Avšak politiky té, i kdyby byla ve Spojen}Tch Státech pí-edepsána
kovová úhrada jako u nás, nemohly by Národní Banky prováděti
pro naprostou svou decentralisaci. Jsou sice i jiné pÍ'Íčiny, které
znemožňují Národním Bankám prováděti politiku tu (na př.
akceptní zákaz, jak ještě bude l'-ečeno), než po našem názoru
nejvážnější pl'-ekážkou politiky té je decentralisace cedulového
bankovnictví, kterýžto názoi- byl rozhodn}T pro zaí'azení této
otázky na tomto místě.
Hlavním nástrojem politiky na ochranu zlatého pokladu
je, jak bylo Í"ečeno, diskontní politika, pokud její vliv se uplatňuje
za hranicemi, čili pokud domácí úroková míra j eví dostatek
phtažlivosti na cizozemské kruhy kapitalistické, aby jí spekulativně - byť i dočasně - využily.
Na první pohled vidíme, že Spojené Státy takové pHtažlivosti
míti nemohou. Nejen, ze tam nemúže býti officielní bankovní
úrokové míry, že tam není jednotného soukromého diskontu, ale
ani caU money sazba neml1ze býti vnadidlem pro cizozemské
kapitalisty, poněvadž její vrtkavost (i během téhož dne vykazující velil<é skoky) znemožňuje, aby někdo počítal s trvalejším
uloželúm. 1 )
Nejen pújčitel múže totiž kdykoli pújčku vypověděti, n)Tbrž i vycož ovšem by vždy učinil, kdyby našel příznivější podmínky.
O nějakém smluvním závazku na delší dobu nemúže býti phrozeně
ani řeči.
1)

pújčitel,
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Také uložení v americkfrch devisách je témH vyloučeno,
poněvadž je jich příliš m2Jo.l) Směnečného materiálu je vůbec
daleko méně než u nás, což souvisí s jejich šekovním zař'Ízením
a jejich odlišnými platebními podmínkami. Též proto, že u bank
není směnka tak vítaným (j ežto nelikvidním) uložením, jako
u nás, o čemž jsem se vfrše zmínili. Konečně z hlavních důvodů
to~oto nedostatku je pí'edpis, že Národní Banky nesm,ějí opatřiti
svym akceptem směnky na čas. 2 )
O následcích tohoto pi'edpisu je nutno pro jeho dúležitost se zmíl1iti
poněkud šíl'e. Pledně musíme si uvědomiti, že tento zákaz znamená
vlastně zákaz akcept.~ího úvěru. !(r}ežto pak v Evropě akceptní úvěry
u všech bank stoupa]l, byly v Unu u Národních Bank sam)rm zákonem
z~e~o~~ěny. ~!cce.ptní úvěry ~~jÍ ovšem jeden nepHznivý následek;
byva ]lch tobz nekdy zneuŽlvano pomocí tak zvaných finančních
sm~nek3) i k dlouhodobým půjčkám, ježto pii dospělosti bývají tyto
~~nenky, znovu a znovu prodlužovány. Tím tedy vážou na delší dobu
pstou ~ast vO,ln)rc~ peněž?Ích kapitálú, súžují jejich trh a po případě
ze~ou 1 d~ ~y~e dls::ontm sazbu,. c~ž '!. napn?tějších dobách legitimní
kratkodobe uvery tezce nesou. JImI pllrozene trpí i likvidita cedulové
1) Tak na př. zásoba devis říšsko-německé banky dle jejílio v)Tkazu
za rok 1913 str. 9, obsahuje:

devisy na:
Ameriku
Belgii
Dánsko
Anglii
Francii
Hollandsko
Ttalii
Rakousko- Uher.
Švýcarsko
Skandinavii
dohromady

v hodnotě:
1,562,934'90
.l\í
6,101,006' 40
M
6,717,015'50
M 58,490,611'30
M 21,031,673'40
lVI 15,841,879'90
lVI
4,782,903' 70
1\1
9,640,461'40
M
9,216,924'00
M
6,860,417'40
M 140,245,827'90
čili ze zásoby devis 140 mi11ionů marek toliko 1,5 mill M. devis na Spojené
St~ty, cO,ž při čilém obchodním spojení Německa a Spojmýcb Států je
vehc~ malo. Jet Německo druh)rtn nejlepším zákazníkem Sp::>j, Států,
Anghe ťrvním a Canada teprve po Německu třetím. (Dle práv amerických
konsulu. Srov, The World Almanac and Encyclopedia 1913, str. 137.)
!) Viz str. 122., 123,
3) Finančními směnkami rozumíme takové jichl! podkladem nent
zboží. nýbrž úvěry (ať již kryté či nekryté).
'
Doll.
Frs.
Kr,

374,763'32
7,615,033' 48
6,012,466'48
,;g
2,875,710'64
Prs. 26,112,334'29
fl.
9,442,570' 80
Lir
5,964,841' 82
Kr. 11,429,037'44
Frs. 11,445,170'21
Kr.
6,129,053' 21

M

b~nky, ježto se jí tyto finanční směnky znovu a znovu vrac~.l) Ale přes to
mají akceptní úvěry velice dúležit)r hospodái"ský v)rznam a to zejména
v mezinárodní tržbě. Tak na pi', koupí-li rakouský obchodník od ně
meckého obchodníka zboží a použije-li k vyrovnání svého závazku
vlastního akceptu, bude německ)r V)lVOZCe sotva moci tuto devisu výhodně
zpeněžiti, poněvadž nebude solventJJOst podpisu rakouského dovozce v Německu s dostatek známa, Dovede-li si však dovozce získat
akceptní úvěr nějaké velké banky a opatří-li ona dotyčnou směnku
svým akceptem, bude dosti německých bank, které potom tu směnku
budou ochotně eskol1tovati, a tak V)rvozce dojde zaplacení pí'ed dospělostí směnky beze ztráty,
Ježto ve Spojených Státech je Národním Bankám udělování akcept.
ního úvěru znemožněno, ocitl se americký dovozce ve značn)lch nesnázích:
bud cizozemsk)r V)rvozce bude nucen s vyrovnáním své pohledávky
sečkati až clo splatnosti směnky, což však těžce ponese, aneb se odškodní vyšší cenou svého zboží. Pravděnejpodobněji však americký
dovozce bude se snažiti obdržeti akceptní úvěr v cizině. Nejspíše ~ I
obrátí se na londýnské bankovní ústavy, ježto Lond)rn ,~()§ld",je pe- . I
něžním stlediskem světa, a krom toho vážou Ameriku s Anglií nejči
lejší styky obchodní. Tím sice bude i vývozci i dovozd pomožel10,
avšak plyne z toho pro Spojené Státy ta nevýhoda, ie akceptní provise,
jež banka za povolení úvěru vybírá, budou plynouti do ciziny a budou
národnímu jmění ztraceny, Ve skutečnosti mívá Londýn z akceptních
provisí, plynoucích mu ze Spojen)rch Stáh'í., zdroj milliol1ových piíjmú,
Americký dovozce bude nucen platit dvo}'IIásobnou provisi a to
akceptní provisi londýnské bance a své domácí bance provisi za to,
že mu vymohla akceptní úvěr u londýnské banky.
Konečně bude též tratiti na dvojí-nt Přepočítávání měny (ze všech
cizích na anglickou a z anglické na americkou), což vše tvoU velké
ztráty pro americké obchodnictvo.

Nejhorší následek měl tento zákaz akceptních úvěrů pro
devisní trh.
Devisa, má-li se pro mezinárodní trh devisní hoditi, musí se
honositi podpisy nezvratné bezpečnosti a všeobecné známosti."
Zej ména poslední požada vek americkým. devisám následkem
akceptního zákazu vždy chybil. Následkem toho nebyly vyhledávány a na devisním trhu jsou Hdkým zjevem, Většina amerických
zá vazkú pak je vyrovná vána pl-es Anglii.
Zákaz akceptních úvěrú to byl též hlavně, který vedl k rozšíí'enému užívání "promissory notes", vlastním (sola) směnkám,
1) Z té příčiny proti nim gener.
vystupoval, jak jsme V)TŠe podotkli,
Loevenstein: Cedulové bankovnictvl americké,

sekretář

rak-uher. banky Pranger
10
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které se ovšem za devisní materiál už vůbec nehodí, poněvadž
vystavitel v cizině nebude znám.
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Je tedy vyloučeno, aby Spojené Státy diskontní politikou
mohly počítati při napiatém peněžním trhu na cizí peněžní pomoc
a tak každá platební bilance v tom kterém okamžiku nepHznivá
pro Spojené Státy, má za následek odliv zlata, jakmile tam devisní
kurs dosáhne zlatého bodu, aniž by diskontní politikou mohlo
pl'edstižně tomu býti zabráněno, nebo zjednána v nejkratším
čase náprava.
U Národních Bank nejsou obvyklé ani ostatní prosHedky,
jez byly jmenovány jakožto vhodné pro dosažení druhého úkolu
cedulových bank. Důvodem je tu nemožnost jednotného postupu
vyplývající z decentralisace a vedle toho též čistě soukromohospodál'ské spravování bank
S01tstavného a jednotného postupu by vyžadovalo zejména
. 1/tJtělé ~tpětí oPlývajícího peněžního trhu. Takové upietí by ve Spojených Státech ovšem necílilo k tomu, aby soukromá sazba a veřejná
sazba byly sobě přiblíženy, av~ak bylo by občas žádoucí, neboť
malá výnosnost domácího uložení vede ke spekulačnímu uložení
za hranicemi a může vésti k vývozu zlata.
(Čistě soukromohospodá'í'ské spravování bank je také přirozeným
jejich decentralisace; kdežto u ústřední cedulové Danky jsou
vodítkem jejího jednání jedině hospodářské poUeby země, je americká
Národní Banka společností čistě výdělečnou, jak to je zcela přirozeno,
povážíme-li, že jich je púl ooma tisíce. V zemi může býti jeden veřejno
hospodářský bankovní ústav, ale nikoli ~8 tisíce).
důsledkem

Soukromohospodářsk)1 pri11cip vyplývající tedy také z decentralisace by se musil projeviti při každém pokusu dcvísní politiky.
Wotjl) podotýká, Že cedulové banky obyčejně spekulaci v devisách
neprovádějí za zištnými účely a proto se prý u nich nemluví o de~
visní spekulaci, nýbrž o devisní politice. Opačně ve Spojených
Státech by se devisní politika musila obrátiti v devisní spekulaci,
t. j. banky by ji prováděly tak dlouho, pokud by byla výnosná.
Pohnutky však, jež rozdělují devisní transakce na devisní spekulaci a devisní politiku, se rozcházejí asi zrovna tak mnoho,
jako výsledky, jichž docilují, t. j. soukromý zisk banky a vel-ejný
1) V cit. již díle str. 34.

prospěch peněžního trhu. Proto ani o devisní politice amerických
cedulových bank mluviti nemůžeme.
. Pújčka zlaté hotovosti cizí ccdulovOH b(mkou, jež bývá posledním,
a však nikterak podcenitelným prostředkem, je pro americký
peněžní trh též vyloučena, ježto se obyčejně poskytuje za vhodný
diskontní materiál oné země. l ) Toho však Spojené Státy pro jeho
nedostatek, pro akceptní zákaz a neobvyklost rediskontu nemohou poskytnouti. Tak cizí trhy nemohou vypomoci Spoj ený~
Státům v tísni ani rediskontem americk~Tch směnek. Banky v Unu
si vypomá haJ í tak zvanými "finance bills", tj. směnkami finanč
ními na cizozemské banky, avšak prosUedek ten často selže. 2 )
Zbývají konečně ony technické prostředky, jichž cedulové
evropské banky používají k rozmnožení, resp. k udržení zlatého
pokladu: poskytujíce výhody za přívoz zlata, stíhajíce újmami
jeho vývoz. Národní Banky jsou daleky toho, aby podobn~Tch
prosHedků používaly, poněvadž mezinárodní proudění zlata se
jich pHmo vJastně netýče.
Pokladniční ÍlÍ"ad zde zaujímá místo evropského úsHedního
cedulového ústavu a to Z následujících důvodú: Ve státech, h:de
zlato je konečným (definitivním) platidlem, opaUují si je vývozci
tím způsobem, že nezlatové oběživo směňují ve zlato. 3 ) Směňovány
budou obyčejně bankovky, po pl:ípadě stHbrné oběživo, Vývozci
zlata tedy phrozeně obracejí se na cedulový ústav, jehož poklad
je pHm,o dotčen. Ve Spojených Státech je tomu jinak. Pro každý
druh oběživa musíme rozeznávati zvláště:
Zlaté poukázky,
't 1
1t
JSou smem e ny ve z a e
Státovky a
u poklad. úl"adu.
Poklad. pottkázky Z 1'. 1890

t.

v

V

f

1) Tak na pl'. v r. 1907 se jednalo o to, aby francouzská banka půjčila
v době krise americkému trhu část zlaté hotovosti. Ježto francouzská
banka žádala ručení spolkové vlády za půjčku, sešlo S ní. Za to plljčila
francouzská banka asi 75 mill. Fr. ve 7latě anglické bance, obdrževši za to
prvotHdní anglické směnky. Teprve tím zpúsobem našlo zlato cestu do
Spoj. Státú lJŤes Anglii.
1) Tak na př. na podúm 1906 počala je anglická banka a po lij celý
anglický peněžní trh odmítati, což urychlilo ve Spoj. Státech krisi z r. 1907.
3) Be~ podmínecn ě se tak musí státi v Německu a v Anglii. V RakouskoUhersku banka je sproštěna zatím povinnsoti směňovati bankovky v hotové,
ve Francii mliže banka směňovati 'bankovky též ve stHbI'e.
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StNbmé dollary j sou samy konečným platidlem.
Stfíbmé po'ltkázky jsou směnitelny ve sHíbrné dollary u pokl.
Madu.

DrobllějŠ'& stNbrné mince
a drobné mince

1jsou směnitelny v "lawful money"
J v užším. smyslu u poklad. úřadu.

Bankovky jsou směnitelny v "lawful money" v užším smyslu
u poklad. Madu nebo u banky, jež je vydala
Co se týče sHíbrných dollarů, řekli jsme již však, ze nepHmo
je tajemník pokladu nucen směňovati je v zlatý kov, jinak by
mohly upadnouti v znehodnocení, čemuž dle zákona ze 14. března
1900 má zabrániti. Skutečně též na požádání jsou směňovány
za zlato. Totéž platí o sUíbrných poukázkách, které tedy jsou
konečně směnitelny ve zlatě u pokladního úÍ"adu.

V~echny druhy lawful money jsou tedy konec konců pHmo
nebo nepHmo směnitelny ve zlatě.
Konečně bankovky a drobné mince sHíbrné a jiné jsouce směni
telny v lawful money, jsou také směnitelny konečně za zlato,
ovšem jen u poklad. Madu, u bank po'ltze v lawfu1. money, coz však
je nepraktické, poněvadž ve skutečnosÚ se směna bankovek děje
v}Thradně u poklad. Madu.
Vidíme z toho, že všechny druhy oběZiva Spojených Státt\
jsou směnitelny ve zlatě, ať již pÍ'Ímým či nepHmym ustanovením
zákona. Místem směny je pak výhradně pokladniční Mad. Z toho
plyne, že jeho zlatý poklad je nejvíce ohrožen, že jemu na tom
záleží, aby nebyl ztenčován, nýbrž spíše rozmnožován. Neboť
péče o plnohodnotnost a pojištění zlaté měny spočívá zcela na něm.
Kdyby na pl'". tajemník pokladu se zpěčoval směniti sHíbrné dollary
ve zlaté (jako ov~em dle pHmých ustanovení zákona by mohl),
mohly by vzniknouti v cizině pochyby o bezpečnosti zlaté měny
a následek by byl, že by cizina mohla svou značnou zásobu amerických cenných papírů (akcií, dlužních úpisů) vraceti!) do Spoj.
1) Toto zpětné proudění amerických cenných papírů do vlasU lze
pozorovati pH každém větším znepokojení peněžních trhů evropsk)rch ať
Již následkem domácích (evropských) nebo amerických příčin. Posledně za
balkánské krise (v r. 1913) musily Spojené Státy v jednom měsíci pojmouti
za 70 mill. doll. vrátivsích se cenných papírů.

Států,

což by vedlo k velkým vývozúm zlata a k váznému ohrožení zlaté měny.!)
.
Národní Banky mohou tedy péči o chování zla té pohotovostI
ponechati vlastně úplně pokl. úí"adu. Bankovky směiíovati jsou
ovšem povinny, avšak toliko v zákonných penězíc~l, .~deré nemus!
záležeti ve zlatě. Chovají-li zlatou zálohu, chovaJí Jl dobroyolne
nejsouce ani zákonem, ani okolnostmi k tomu nuc;ny .
.
"'
Z toho plyne též, že pokl. Mad bude tedy prece pouzlVah
některých prosHec1kú, aby zásoby svého zlata doplnil a aby pí"edešel jejich ztenčenÍ. Možnost jeho púsobnosti je však proti evropSk}lm cedulovým bankám velice úzká. Zejména je vyloučve~a
pro jeho povahu (neprovádí c1iskont~lích o~chodú: l;eud~"~uJe
banlmvně obchodních styků s cizinou) dlskontm a devlsm pohtIka,
ač jsou to nejúčinnější prosHedl,:y. Zbývají mu tedy vlastně jen
ony prosHedky, jež jsme nazvali tec!mickýn?i: v"
'v,'
PoskvtolJání lJf,lz.od za dovoz zlata, coz Cl111 bezurocnymJ.
púj čkami" Národním Bankám,2) jichž pouzí val pokl. Mad v obsáblém
l"ozměru zejména v roce 1906 aza krise v r. 1907.
Stíhání újmami vývozce zlata, což činí tím zpúsobem, že
dodává zlaté mince, jejichž váha vykazuje zákonně pHpustné
manco aneb že vyžaduj e jistý poplatek za pruty zlata. Pokladniční úřad totiž nechová zásoby cizích zlatých mincí, jak to činí
vají evropské cedulové banky, nýbrž lavívá je v pruty. K vývozu
mohou tedy býti použity bud americké zlaté mince nebo pruty.
Před 1'. 1891 bylo naHzeno, aby vývozcúm se vydávaly zlaté pruty
za zlaté mince beze všech poplatkú. Ježto však vzniklo domnění,
že se tím podporuje vývoz zlata, byl zaveden zmíněný poplatek.3 )
Vývozci, rozumí se, dávají pfednost prutúm pl'"ed mincemi, ježto

,
II

'1) Jako odpomoc proti takovým moZnostem navrhuje H a sen k a mp
cit. d. str. 171., a) aby zákon výslovně nařídil směňování stHbrných dollarú
a Doukázel, Vb zlatou minci, b) aby opotřebované stříbrné dollary byly
Ob;"aženy v drobnou minci stříbrnou, c) nebo aby veškerá ražba drobné
mince stHbrné se děla ze stávajících sHíbrných dollarů, d) aby též drobná
stříbrná mince byla směnitelna za. zlato a nikoli jen za zákonné peníze,
c) abv všechny úročné a bezúročné pújčky Spoj. Státú byly splatny ve
zlatě: Částečně tyto návrhy byly ovšem již činěny i s vládní strany. Srov.
Finance Report. 1904 str. 14. a násl., 1905 str. 19.
2) Viz též str. 78.
3) Poplatek ten koUsává mezi 0·40 a 0·60 doll. za 1000 cloll.
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. nas. Dotycny dodatek o ochraně ~polko-

Consortium vyplnilo přésně své závazky, zejména ochránilo
spolkový zlatý poklad tím, že provádělo devisní politiku. Na
místě však, aby vyváželo zlato a tak si sjednávalo pohledávky
v Evropě, na něž by mohlo vypisovati šeky a devisy, prodávalo
cenné americké papíry na evropských bursách, a takto získaných
pohledávek používalo k tomu, aby stlačovalo devisní kursy, při
nášely-li nebezpečí vývozu zlata.
Vidíme, že poklad. úřad, který je jediným o,chráncem zlaté
hotovosti Spoj. Států, vládne prostředky, které pro takovou
ochranu jsou velmi málo účinnými, jak také jasně ukázal posléz
uvedený případ, ježto ukázal závislost pokl. Madu na finančním
vlivu mezinárodního bankovního consortia.
Shrneme-li nevýhody plynoucí pro Unii z decentralisace,
která přináší nemožnost regulativní činnosti cedulových bank,
nalézáme
Ohledně vnitrozemí:
Ze není možno na domácím trhu regulovati poptávku po
úvěru přiměi'enou úpravou jeho nabídky, což vede k úvěrnímu
přepětí a často ke krísím.
Příčiny nemožnosti provádění diskontní politiky, kteréž jsou nejednotnost úrokové míry a zejména naprostý nedostatek rediskontu,
mají ještě ovšem samostatné zhoubné následky na hospodaření Unie,
a to: Národní Banky musí chovati neobyčejně velké zálohy v hotových,
némohouce považovati svou zásobu směnek za likvidní položku. Proto
též nepěstují diskontní obchod v té míře, jak by toho americký vyvinutý
hospodářsk)'T život vyžadoval a na druhé straně umísťují příliš mnoho
peněžních prostředků na burse, která jim slibuje vysoce zúročitelné
a poměrně nejlikvidnější uloženÍ. To děje se ovšem na úkor zemědělství,
průmyslu a obchodu a ku podpoře spekulačních vášnÍ.
Ohledně mezinárodního hospodaření U nic.

Následek toho, že je nemožno náležitě chrániti zlatý poklad,
není ovšem, že by snad zlatá měna Spoj. Států byla vystavena
stálému nebezepčí, a že by jejích zlatý poklad, podléhal stálému
zmenšování. O tom rozhoduje výsledek celkové platební bilance,
kt.erá je dle všeho ve Spojených Státech skvělá. Avšak jedná se tu
vého zlatého pokladu zněl: ... the parties of the second part and their
associates ... as far as Hes in their power. will exert aU financial influence
and will make aH legitimate efforts to protect the Treasury oí the U. S.
against the wiihdrawals oť gold ...
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o. okamžZ:to1f, platební bilanci, která bÝvá vyznačena kursem clevis.

Ta může bj'Tti okamžik v pohybu zcela protichůdném s celkovou
platební bilancí: může se tu jednati o spekulativní umístění
peněz do ciziny, která se budou odrážeti ve vysokém devisním
'kursu vzhledem k oné dotyčné zemi. Tyto spekulativně uložené
pení.ze v cizině budou ovšem pro ten okamzik ztraceny pro domácí
zemI, ač snad právě by jich bylo potl-ebí. Vysoký devisní kurs
ukazuj e nebezpečí vývozu zlata a ukazuj e-li hospodál-skj'T sta v
země, že tento vývoz je nežádoucí, může v Evropě cedulová banka
zvýšiti úrokovou míru, která omezí úvěr a pHměj e asi spekulanta,
aby hledal uložení svých peněz doma. Nebo opět mŮže se jednati
o přechodné napětí peněžního trhu, způsobené tl-eba pHlišnými
investicemi v průmyslu, kde by ciZÍ pomoc tl-eba i Pl"echodného
rázu zažehnala nedohledné újmy; v Evropě v tom pl"ípadě banka
zvýšÍ úrokovou míru a pnláká cizí peníze i1a dobu, po kterou jich
bude zapotl-ebí. To vše je ve Spoj Státech vyloučeno. V prvním
případě musí pokl. úl-ad nečinně phhlížeti, jak domácí zlato odplývá do ciziny, aniž by tomu mohl zabrániti,!) v druhémpHpadě
se nalézají Spoj. Státy jako za čínskou zdí, aniž by mohly očekávati
cizí pomoci.
K těmto nevj'lhodám pl"istupují ještě v mezinárodním obchodování
zmíněné peněžní újmy, plynoucí pro americké obchodnictvo a národ

j~ko c,el~k ,z té okolnosti, že je nemožno dosíci doma vydatných2) akceptnich nvern.

ad

2.

Decentralisace reserv.

Jako druhá nevj'Thoda decentralisačního systému Unie byla
jmenována decentralisace reserv.
1) Též v tomto roce (1914) nastaly již značné vývozy zlata, které,
poněvadž nový cedulov)T systém ještě není úplně v činnosti nemohou býti

rázně zastaveny. Tak v jediném týdnu od 5.-12. červll~ 1914 bylo ';y_
vezeno zlata za 19,700.000 doll., což je nejvyšší obnos zlata v jediném
týduu vyveženého v cel)Tch dějinách Spojen)Tch státú. (Srov. o tom: New
York Herald, Europeal1 Edition, Paris, 13. června 19H)
Poplatek za zlaté pruty obnášející 0,40-0·60 í;a 1000 doll., značí
jen asi YzOfo o celkového obnosu, o kteroužto částku se tedy V)TVOZ zlata zdražuje. Je jasné, že je to zdražení piíliš nf'patrné, než aby mohlo býti pronikavě púsobivé.
2) Říkáme "vydatných", poněvadž částečně jsou ovšem poskytovány
StátníÍni Bankami a Trust companies, pro něž akceptní zákaz neplatí.

Pl"edním účinkem decentralisace na soustavu záloh je ten,
že každá banka fe odkázána pouze na své zálohy a na cizí pomoc
spoléhati nemúže, ježto spolehnutí na nějakou úsHední zálohu tu
je vyloučeno. Ostatek o reservách bude jednáno ve stati, zabývajicí se kritikou celého reservního systému.

ad 3. Slabost jednotlivých ltstav/I:
Dále jsme uvedli slabost jednotlivých ústa1nf, jako pl"Ím:)T následek decentralisace. Je pÍ"Ímo osudným pro kteroukoli úvěrní
soustavu, mohou-li vzniknouti vúbec pochyby o její naprosté
bezpečnosti a pe\"nosti.
Banky Spoj. StáHl doMe vycítily, že rozWštěnost v kritických
dobách je jim osudná. Proto,.kdykoli nastala větší krise, phkročily
v největší tísni k vydávání Clearing House Loan Certificates,
které neznačÍ nic jiného, než že autorita jednotlivých bank je tu
nahrazena autoritou všech bank sdružených v Clearing House
Association. Není to tedy řešení snad úplně centralisační, nýbrž
kooperační. Vydávání těchto poukázek není vlastně nic jiného,
jak jsme viděli, než lombard cenných papín':1 a směnek, tedy vlastně
zlikvidováni nelikvidních jinak položek. ZaÍ"Ízení toto púsobí
k uklidněni paniky dvěma směry: kooperací dodává se vážlwsti
tomuto zaHzení (jednotlivé ústavy by jistě vydáváním těchto
poukázek ničeho nepoHdily) a zároveň se vrací též vel'"ejnosti"
důvěra v likviditu. ústavú. 1 ) Následek tohoto kroku oj'Tvá obyčejně
též uklidnění.2) "Runy" bývají témě!" obratem zažehnány. Tak
silným dojmem púsobí tedy krok vlastně nepatrn:)T. Jak by musila
teprve působit vážnost silného ústl-edního ústavu a možnost opaHovati si stále u něho hotovost.
Skutečností, že v dobách paniky b)Tvá phkročeno k vydávání
těchto poukázek, není ovšem výtka decentralisace, púsobící slabost
1) Tím totiž, že banky nav2.ájem mohou vyrovnávati své pohledávky clearingovými poukázkami, ušetří své zásoby hotovosti pro vldadatele.
2) Tak na pi. v roce 1895 pH tak zvané Venezuelské panice nemusilo
ll: vydávání Clearing House Loan Certificates vúbee býti phkročeno. Pouhé
ohlášení, že budou vydávány, púsobilo naprosto uklidňujícím dojmem
na veřejnost.
(Srov. H a sen k a 111 p: \V'irtschaftliche Krisis 1907,
str. 24.)
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a vratkost jednotlivých bank, nikterak odklizena. Předně, jak
v popisné části jsme již řekli, je vydávání Clearing House Loan
Certificates, mimozákonné nouzové opatř-enL Dále výsledky jimi
docílené nemohou se nikdy rovnati pravidelné působnosti řádně
organisované ústř-ední cedulové banky. Ohlášení, že budou vydávány, značí dále, že hospodářský život byl postižen krisí, což
na cizinu nemůže lhostejně působiti. Též výdejem poukázek
vlastně prohlášeno je zastavení platů v hotových, byť z počátku
jenom mezi bankami navzájem. Mimo to, není to prostředek před
stížní, ježto se k němu banky utíkají jen v době největší tísně
a velmi často, když je již pozdě.
Pozdě k němu došlo též za poslední krise v roce 1907. Vrcholný
.bod paniky byl 24. l"íjna a teprve 26. Hjna došlo k ohlášení, že dojde
k výdeji clearingových poukázek. K rum\m na banky již sice nedocházelo, avšak nedalo se již zadržeti, aby banky neohlásily zastavení platů
v hotových téměí' v celé Unii. Došlo proto též k positivnímu ažiu na
hotové peníze. Do jaké míry opozděné vydání těchto poukázek v r.
1907 působilo na menší jejich účinnost, posoudíme nejlépe, srovnáváme-li
paniky z 1'. 1893 a z 1'. 1907. V dřívější panice vydávalo clearingové
poukázky jen asi 12 měst a to v obnosu celkem asi 65 milionů doll.,
kdežto v pozdější asi 60 městl) a to v obnose asi 255 millionů doll.
V roce 1907 byly též clearingové poukázky o dva týdny déle v používání
než v r. 1893. Konečně positivní ažio na hotové peníze se udrželo v roce
1907 dva měsíce, kdežto v 1'. 1893 sotva jeden měsíc. 2)

Ostatně

není vydávání clearingových poukázek jediným
toho, že v Unii jsou si dobře vědomi toho, že slabost
a vratkost bank, důsledek to decentralisace, je obyčejně podnětem
panik. Brzo po poslední panice z roku 1907, totiž dne 30. května
1908 byl phjat prozatímní zákon Vreeland-Aldrichův, který hledí
působiti pí'edstižně proti panikám tím, že pÍ'ipouští zřizování
sdružení bank (tak zvané National Currency Associations) za
účelem výdeje nouzového oběživa (emergency circulation). Řešení
se tu tedy ubírá opět ku kooperaci, ku zÍ'Ízení silněj ších jednotek
důkazem

1) Mezi nimiž na př. též Chicago, jež v r. 1893 se sice mneslo o výdeji
clearing, poukázek, nevydávalo jich však. (Srov. E. v. H a II e "Die
\virtschaftliche Krisis des J ahres 1893 in den Vereinigten Staaten von
Nordamcrika, Schmoller's Jahrbuch, 18. Jabrg. str. 1201. a násl.)
2) Stran udaných číslic srovnej H a sen k a mp: Wirtschaft.
Krisis 1907 str. 22. a násl., 48. a násl.
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a ku zvýšení likvidnosti bank. (O zákonu tom budeme ještě
v dalším podrobněji mluviti.) Též všechny ostatní pozdější návrhy
reformní cedulového bankovnictví se ubírají naznačeným směrem,
totiž ku kooperaci a aspoň částečné centralisaci.
Je tedy patrno, že i po této stránce decentralisace v cedulovém bankovnictví phvodila Uhii mnoho pohrom, jichž by byla
jinak bývala ušetřena. l)

ad 4. Nedostatečný Přehled ltospodářského stavu. země,
Jako poslední vadu ďecentralisačního systému amerického
jsme uvedli nedostateČ'ný Přehled hospodářského stav~, země, ježto
chybí pravidelný jednotný výkaz cedulových bank.
Jasný obraz hospodár'ského stavu Spoj. Států, zejména jeho
úvěrního napětí mohli bychom opdržeti, a) kdyby všechny banky
pravidelně 'a současně uveí"ejňovaly výkazy, b) kdyby výkazy, jež
banky vydávají, zrcadlily jasný obraz skutečnosti.
ad a) O situačních výkazech, jež se pravidelně ve Spoj ..
Státech uveí"ejňují, byla již Í'eč na str. 93. a násl. Stav tčchto výkazů
ovšem je hodně vzdálen toho, aby byl nazván dokonalým, poněvadž
se týkají jen samotn6ho města Nového Yorku. Avšak kromě tol~oto
jediného města (byť bylo i nejdůležitější), nemáme žádného Jednotného výkazu bank a bylo by neopatrné, abychom s naprostou
jistotou usuzovali na hospodár"ský stav celé země z výkazu bank
jediného města, jak se velmi často stávalo. Hlavním kOl'enem
této vady je zj evně de centrální ustroj ení cedulových bank.
ad b) Ani ty výkazy, které máme, nezrcadlily - alespoň
ne do nedávna - pravý obraz skutečnosti. Obsahují sice položky,
které by o sobě dovolovaly posouditi rozpětí úvěru, neboť z poměru mezi zálohami a vklady je možno usuzovati, jak dalece se
1) L u m m c. d. str. 25. a ná.sl. tvrdí ovšem, že úsHední ústavy cedulové ztrácejí na své bývalé váze: jednak z toho důvodu, že směnečný
materiál se stále menší, jednak proto, !e diskontování směnek přebírají
vždy více do svých rukou veliké soukromé banky. Naproti tomu však
nutno zdůrazniti, což ovšem v. Lumm nikterak snad nepopírá, že v dobách kritických je ústřední ústav stéblem, jehož se všechny ostatní
ba.nky chytají. A čím více soukromé banky v pokojných ~obách diskontovaly, tím větší budou asi jejich požadavky na ústrední banku
v době krise.
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rozpětí

uveru phb1ížilo svému maximu, kdyby arci čísla vkladů
a záloh odpovídala skutečnosti. Tomu však tak není.
Phčinou malé věrohodnosti í'ečených v)rkazú, jak z dalšího
uvidím.e, byla nestejná v)rše předepsaných záloh u rúzných
druhú bank.
Národní Banky jsou arci na známé nám již reservní pí-edpisy
vázány. Ohledně ostatních druhú bankovních ústavů zejména Státních Bank a Trust Companies není však jednotn)rch pl·edpisův.
Každý stát má svoje zvláštní pí·edpisy. Ve státě Novém Yorku
(který pro nás je nejdúležitější) je na pí-. pro Státní Banky pí'edepsána 15%ní záloha, pro Trust Companies nebyly předepsány
púvodně vúbec žádné zálohy a i později jen nepatrné. Boj
o zvýšení záloh u bank jiných než Národních byl zahájen ve státě
Novém Yorku z Jconkurrenčních dúvodú bankami sjednocenými
y clearingovém sdružení. Těmi éAssociated Banks) byly púvodně
pouze Národní Banky a Banky Státní. Banky Národní byly Pl'irozeně vázány na 25%ní zálohu. Banky Stá tní, jež byly členy sdružení,
se podrobily též 25%ní záloze, ježto byla stanovami sdružení naHzena, ač dle pí'edpisú státních byly zavázány jenom k 15%ní záloze.
Než sdružení clearingové v únoru 1903 žádalo, aby Trust Compánies,
jež se súčastňují odúčtovacího řízení Clearing Housu prosHednictvím některého člena sdružení, byly povinovány také chovati jistou
zálohu. To však mělo jen ten dúsledek, že během dvou let Trust
Companies větším dílem se vzdaly výhody súčastniti se odúčtova
cího í-ízení prosHednictvím Clearing Housu, takže jej ich počet používaj ících té v}rhody klesl ze 6 v r. 1903 na 2 v r. 1905.
Teprve v dubnu 1906 byl pr-ijat ve Státě Novélll Yorku zákon,
zvaný \Vainwright Law,1) jímž byla pro Trust Companies zavedena povinnost chovati zálohy 15% ze vkladů pro město Nový
York, 10% v ostatních částech státu. Než i dle toho zákona musely
Trust Companies chovati v hotovosti pouze 5%, pokud se týče 3%
vkladú, ostatek zálohy mohly uložiti jako vklad u jiných bank,
nebo zakoupiti jisté bonds (dlužní úpisy). To ovšem je na obrovské
obnosy vkladú, jež pr-ijímaly, zcela nepatrná záloha. Za to ukládaly Trust Companies značné hotovosti u Národních Bank. Těm
byl ovšem takov)r pl-íbytek hotovostí velice vítán. ] ejich vklady
') La\\s of 1906, chapter 357.

sice byly tím zvýšeny, a 1/4 vložené hotovosti musela býti chována
jako záloha za vklad. Avšak 3/4ostatní mohly sloužiti jako poklad
pro nové pújčky na burse (on call). Tato zvyklost dávala podnět
k těmto pí'esunúm: Zmenšily-li se zálohy Národních Bank
nebo ukázal-li se schodek v jejich zálohách, tu úrok za call loans
pr-irozeně stoupl. Za těchto okolností bylo tedy výhodnější pro
Národní Banky, aby vypověděly pújčky a posílily svúj stav. Na
druhé straně bylo opět neméně v)rhodné pro Trust Companies,
aby vyšší sazby za call loans využily a pí'evzaly pújčky na burse
na vlastní účet, ježto úrok za call1oans byl vyšší než úrok placený
jim Národními Bankami za vklad. Národní banky tedy vypověděly
zápújčku na burse a Trust Companies vypověděly vklad u Národních Bank a převzaly púj čku na burse. Tímto pí'esunem, kter)r
bývá zván "shilting ol loam", událo se následující: Národnr
Banky zmenšily své zápújčky na burse, ale i též závazky ze vkladů,
jež Trust Companies vypověděly. Ježto však tento pi'esun se stával
bez použití hotovostí, značilo to na jedné straně zmenšení závazkú
Národních Bank, na druhé straně nezměněn)' stav záloh, čili
naprosté polepšení jejich postavení. Trust Companies pi'evzaly
větší závazky, SVOll zálohu však neposílily, čili: pohoršily svoje
postavení.
Vzhledem však k tomu, že Trust Companies měly povinnost
chovati jen zcela nepatrné zálohy, mohly se toho odvážiti. Z vfrkazú, jež Národní Banky v sobotu uvei-ejňuji, ovšem tyto pi'esuny
zí-ejmy nebyly a jejich zálohy zdánlivě vykazovaly pľebytky, kdežto
úvěr byl velmi napiatý, ne-li pi·epiatý.
Částečně tento zloí-ád byl odstraněn p'í'edně tím, že pí'edepsaná záloha pro Státní Banky byla r. 1908 zvýšena z 15% na 25%
vkladú pro město Nový York a z 10% na 15% pro ostatní části
státu Nového Yorku; u Trust Companies zústala sice záloha Oll1ezena na 10% pokud se tfrče 15% vkladú, avšak pro město Nový
York stanoveno, že celá 15%ní záloha musí b)rti chována v hotovosti
u banky samé (znovuukládání této hotovosti u Národních bank
mělo tedy bfrti vyloučeno). Druhé zlepšení nastalo v tom směru,
že v posledních letech jsou Novo-yorkské Státní Banky i Trust
Companies také nuceny uváejňovati výkazy, čÍmz takovéto pře
sunování by se stalo zjevným. Avšak i dosud nejsou pře.::uny
naprosto vyloučeny, ježto zálohy trustových společností j sou přece
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ještě daleko menší, než u Národních Bank, a ježto v'ýkazy U nich
se t'ýkají jen průměru minulého t'ýdne. Též toho, že Státní Banky
a trustové společnosti mohou používati bankovek Národních
Bank pro svou zákonnou zálohu, může b'ýti zneužito ku zastření
pra vého stavu hotovostí.
Z hlavních pl.'íčin pochybné věrohodnosti americk'ých bankov~
ních v'ýkazů byla tedy jejich soukromohospodál'ská povaha a tím
ovšem nepřímo (viz str. 146.) decentraUsace ced$tlového bankovm:ctví. Proto tedy též je dáti přednost v'ýkazům ústředních cedulových bank, že jejich vdejnohospodářská povaha zaručuje
naprostou pravdivost jejich údajů a vylučuje machinace podobného ní zu, jako byly uvedeny.

Tímto nedostatkem však uchází americkému peněžnictví
dúležit}T pí'ehled peněžního trhu. Z t'ýdenního výkazu evropských
cedulových bank se zjistí téměř okamžitě, kdy nadešlo pí'epětí
úvěru, a cedulové banky podle toho zařizují své další jednání.
Ve Spojen'ých Státech však téměl:' do posledního okamžiku nejsou
obeznámeny s pravým stavem věcí, a proto je každý úvěrní
oHes naj de nepřipraveny.

li) Nedostatek: filiální soustavy.
Jako druhou vadu organisace ceduloV}Tch bank nutno vytknouti zákaz, aby nebyly zřizovány filiálky.
újmy pro Spojené Státy z toho vznikající působí dvojím smě
rem: zákaz filiálek uvnitř země je jednou ze složek, jež živí, podporují a upevňují decentralisaci cedulového bankovnictví. Z této
stránky bylo o zákazu filiálek již mluveno ve stati o decentralisaci. Zákaz zřizování filiálek Ý cizině nemá však s de centralisací ničeho společného, a bylo proto nutno jeho následkům
vyhraditi stať zvláštnÍ.
Důvody, proč vúbec (doma i v cizině) úizování filiálek bylo zákonem
zapovězeno,

nejsou docela jasné. Nejspíše ještě možno hledati vysvětlení
v silném postavení Státních Bank v době vydání National Bank Actu,
které patrně chtěly stúj co stůj zabrániti, aby ani v budoucnosti nemohla
vzniknouti nějaká ústl'ední banka. A obava ta jistě nebyla neodůvod
něna. m'íve neb později by byly větší banky pohltily menší, z nichž
by byly nadělaly pobočné ústavy. Hospodářský rozvoj ve Spoj. Státech
se ubíral z v)'Tchodu na západ a východ již byl dávno vyspěl'ý, když

západ teprve se začínal probouzeti. Nic by n~b'ývalo bylo pÍ'iroz:nějš~
než že silné východní banky by byly postupne zaplavova~y po?ockanu
západ, proti nimž by nové slabé ústavy neb.f~y 1:101~ly.boJovatl. Vzdorující ústavy by byly prostě podlehly hospod~rsl~e pres~le .. Ž~ decentralisační soustava není takovéto koncentraCl VIa factl, Je-ll d~vole~o
zÍ'izování filiálek na př'ekážku, lze viděti nejlépe na sousedovI Ume,
totiž Kanadě, ld~rá, ač má soustavu cedulovou vybudovánu témH na
témž základě jako Unie, soustl'edila své bankovnictví na 25 "chartered
banks", jež smějí vydávati bankovky, jež však mají více než 2500 pobočních ústavů. l )

Pb tom následkem rozvětvené filiální sítě je bankovnictví tam ještě
než v Unii. V Kanadě pl:-ipadá totiž jeden bankovní úst~v
na 3100 osob, kdežto v Unii na 9700. 2 ) Též ve Skotsku, kde pa~lUJe
cedulová soustava decentralisační, sousUedilo se cedulové bankovmctví
na 8 bank, jež mají asi 1250 filiálek. Oč spíše by tedy tento po~h~~
koncentrační byl zvítězil v Unii, kde soustř'edění bylo provedeno tem~r
ve všech odvětvích hospodár"ského života, jako v průmyslu, obchode,
v dopravnictví, v zemědělstvÍ. Též v bankovnictví nastalo sousHedění,
kde nastati mohlo, totiž v depositním obchodu.3 ) A tak by se snad
oklikou bylo došlo k ústř'ední bance, čemuž se předešlo právě znemožněním pobočních ústavů.
.
Ani pozdějšími novellami N ational Bank Actu nebylo na tomto
zákazu ničeho měněno, patrně pro odpor, jejž do dnes chovají ve Spoj.
Státech pr'ed úsUedním ústavem v evropském smyslu. 4 ) Tento odpor
odůvodňuje se obyčejně tvrzením, že by žádný ústřední ústav se netěšil

rozšířenější

1) Tato koncentrace zdá se b)Tti ještě na P?5tup u, ježto ..~ b s t.:
c. d. udává počet bank (patrně za r. 1902) na 34 ustavy s 500 f1l1alkaml,
kdežto Hul f t é g g e r: Das Notenbankwesen der Vereinigten Staaten
Nordamuikas und seine Reform (Zeitschrift Jiir Handelswissenschaft und
Handelspraxis, Leipzig, Dezember 1912) s1;r. 260. na 29 bank a Comptl'. oj
Dl/rl'. Rep. 1913, str. 793. na 26 bank v březnu 1913 a 25 v září 1913. Počet
bank tedy klesá, počet filiálek nápadně stoupá.
") Srov. Hulftegger c. d. str. 260.
3) K tomuto sousHedění se ještě vrátíme.
.
4) Tak senátor Aldrich, jenž byl pově~en tí~, aby .v~pracov~l revformní
návrhy cedulového bankovnictví, vyhýba se uzkosthve ve. sve predloze
slovu ústřední banka" a nazývá svůj reformní výtvor "Nahonal Reservy
Associ~tion", ač je tato ústředna pravou bankou bank a zcela ú3tředně
resena. Popírá též výslovně, že by měl úmysl zříditi nějaký ústřední ústav.
Ve s:vém návrhu jejž podal v lednu 1911, praví: ač jsme nalezli mnoho podivtihodného v Činnosti evropských cedulových ústavů, nemůžeme žádného
z těchto ústavů u nás použíti. A dobrých výsledkú, takových jako ony,
můžeme, myslím, dosíci bez zřízení ťÍstředního ústavu. Proti ústřednímu
ústavu se rázně sta:ví též literatura, na př. Victor Morawetz.: The
Banldng and Currency Problem and its solution, New-York 1911. a J. mn.
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dlouho neodvislosti, l1}'brž že by padl brzy v područí mocn}'ch finančních
magnátú z "WaH Streetu" (t. jest finančního a bankovního sUediska
Nového YorkU.)I)
Za dúvod se též uvádí,2), že s filiální soustavou dožili se v Unii
smutných zkušeno~.tí, ježto užívalo se prý pobočn}'ch ústavů k různým
podvodn}'m účelúm; sídlo společnosti bývalo prý na odlehlých místech,
filiálky pak umísťovány do velk}'ch měst se všemi bankovními právy,
avšak bez dotyčných povinností.
Konečně se filiáh1Í zákaz pi"ipisuje 3) značné rozloze Unie a odů
vodňuje se tím, že by ústav zřízený v Novém Yorku nedovedl ani
filiálkou vyhověti potřebám nej zazšího západu.
Největší však váha pl'ináleiÍ, jak se zdá, prvně uvedenému důvodu,
totiž odporu proti myšlénce úsUední banky.

Újmy plynoucí pro Spojené Státy z té okolnosti, že nesmí
v cizině úizovati filiálky, jsou velmi hojné:
Filiálky amerických bank v evropských zemích by Pl'edně
učinily zbytečným otevírání akceptních úvěrú u londýnských
bank a placení millionov)Tch akceptních pro visí. Evropské filiálky by na poukaz americké centrály mohly totiž eskontovati
směnky vypsané na americké dovozce a uspol'iti tím americkému
národnímu jmění velké obnosy, jež phcházejí do cizích rukou.
Americké filiálky by se dále zmocnily jistě bursovního obchodu v amerických cenných papírech na evropských bursách,
jenž nabyl (zejména v Lond}'ně) velikých rozměrú. Tím by jim,
rozumí se, byla dána i pWežitost, zabrániti včasným zakročováním
1) To plyne též z poselství presidtmta Ta f t a z 21. prosince 1911,
jež praví: "Mám důvěru, že všechny banky v zemi budou postaveny na
stanovisko rovnosti, a že nové zákonodárství bude pozorně a úplně chrániti
neodvislost a osobitost každé banky, aby každý pokus k soustí'edění po něžní
a bankovní moci byl zdolán". President Taft tu myslel na pokusy "setrustovací" v bankovnictví.
Tyto obavy jeví též Victor Moraweb.: vc.d. a Edward
R. vVo od: As to suggested PIan for Monetary Legislation with detailed
Account of Bank of France. Srov. B e n d i x: Der Aldrich PIan. Hall. garten 6- Co., Nový York 1912, str. 96. a násl. Naproti tomu D a v i d
For g a n, president (i:'editel) National City Banky v Chicagu snažil se
vyvrátiti ve své řeči pí'ed 500 členy "New York Credit Men's Association"
domnění těch, kteří si myslí, že by ústí'ední ústav cedulový musil padnouti
v područí Wall Streetských bankéí'ů. (New York Times, 24. ledna 1913.)
2) Tak M a l' c u sec. d. str. 102.
3) Hulftegger c. čl. str. 259.

tomu, aby pH nejmenších otl'esech nebyly americké cenné papíry posílány zpět do vlasti, což má v zápětí zužování tamního
peněžního trhu po případě i veliké vývozy zlata v dobách nejméně
tomu pHhodných.
V případě, že by devisní kursy byly proti Spoj. Státům a platební bilance tedy pro ten okamžik nepHznivá, mohly by filiálky
amerických bank v cizině prokázati velice platné služby své vlasti
tím, že by na základě svého spoj ení s cizími peněžními trhy pomáhaly cizí peněžní kapitál převáděti do své vlasti a tak dočasně
domácimu trhu pomoci z tísně. Za kritických dob jako v r. 1907
byly by jej ich služby přímo nedocenitelné. l )
Nemalé ztráty vznikaJí též americkým bankám tím, že všechny
bankovní obchody značného počtu Američanů, kteh navštěvují
každoročně Evropu, bývají prováděny evropskými bankami,
kdežto přece je nejvýše pravděpodobno, že by Američan cestující
v Evropě šel do filiálek amerických bank, jednak z důvodu národnostního, jednak z toho důvodu, že bankovní transakce jsou
i pro zákazníka zjednodušeny, jsou-li prováděny mezi centrálou
a filiálkami, konečně pak ze srozumívadch důvodú, ježto by
Američan byl jist, že bude obsloužen anglicky, což mu je vítáno,
protože z pravidla jiných )"ečí nernluví.2)
Shrneme-li tedy výsledky šetření o organisaci cedulových"
bank ve Spoj. Státech, přijdeme k závěru, že nejprvotnější
podmínky "soustavy", totiž Pl'ehlednost a moznost rychlé orientace, americké budově cedulového bankovnictví chybí. Není
možno v kterémkoli okamžiku podati bezpečný úsudek o stavu
peněžního trhu a proto pí'ečasto dochází k úvěrním pl'estřelkům,
které jsou u nás zpravidla vyloučeny; avšak i kdyby bylo možno
1) Na tento poslední požadavek klade dúraz National Association
of Credit Men ve své výroční zprávě, jejichž výbor pro bankovnictví a oběživo
prohlašuje cedulovou soustavu Spoj. Státú za ohrožení a pl'ekážku obchodu.
(New York Times ze 6. ledna 1913, str. 16.)
2) Jen vzhledem k americkému cestujícímu zákaznictvu úizují mnohé
podniky Spoj, Stáhl filiály na evropské půdě. Peněžní pak obchody, jež provádějí v Evropě tak zvané Express Companies (jako Wells Fargo Express
Co., American Express Co. atd., americké to společnosti) pomocí travellers
checks, a filiálky soukromých americk)Tch bankovních domů, zmírňují jen
nepatrně ztráty, jež vznikají pro Unii z nedostatku cizozemských filiálek
Národních Bank.
Loevenstein: Cedulové banlwvnictvi amencké.
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a vei"ejnou její bezpečnost a národohospodářské ohledy vedly
k různým omezením bank vydávajících bankovky. Obmezení ta
týkají se pružnosti hlavně ve trojím směru:

z některých známek dohádati se poměrů panujících na peněžním
trhu, není tu předstižních prostředků, jež by blížící se krisi dovedly
V cas zaprániti (na př. zvýšení diskontní sazby, obmezení úvěru,
pomoc cizího kapitálu). Dostaví-li se konečně těmito poměry
uspíšená panika, strne celá bankovní soustava v bezradném při
hlížení, nemohouc pomoci, ač pokladny jsou ještě zásobeny hotovostí. A tak často menší panika vede k těžkým hospodářským
krisím, poněvadž roztříštěnost reserv, malá likvidnost ústavů
a nutně sobecké a nedůvěHvé jednání bank samých nedovede veřejnosti vrátiti důvěru, jež by pHvodila uklidnění.
Ve všech fázích hospodái"ského života tedy, od dob nejklidnějších až k největším poruchám, musí Spojené Státy trpěti nesousta vnos tí své sousta vy.

a) Především je důležité, aby absolutní výše obíhajících bankovek nebyla příliš veliká, t. j. tak veliká, že by mohla plodití
poruchy v hospodářském životě (přílišné rozpětí úvěru, spekulace,
krise atd.). Za.tím účelem je všude přímo nebo nepHmo vymezeno
maximum výdejních bankovek, tak ve Francii absolutní cifrou,
ve Spojených St.átech úhrnným akciovým kapitálem bank a nominální, resp. kursovní hódnotou všech spolkových dluhopisů p:dpustných za úhradu, v Anglii pak je stanoveno, že bankovky pi"es
určitou absolutně vymezenou výši, v Rakousku- Uhersku a Německu
pak do určité v po~ěru ku celkové:rnu výdeji vymezené výše musí
býti kryty kovem a tudíž, že vlastně přestávají míti vlastní funkci
bankovky, neboť pokud jsou bankovky kryty kovem, nekonají
jiné funkce, než kovové nebo jiné nepružné oběživo.

II. Co do organisace výdeje bankovek.

Kromě této maximální výše oběhu, stlačuje, ale nevylučuje
se výdej bankovek už i pH nižším stavu oběhu, tak výslovně u nás
a v Německu da,ní z bankovek vydaných nad kontingent bankovek
daně prostých a ve Francii a v Anglii tím, že banka blížíc se už
jen k maximu, jest nucena témH prohibitivně zvyšovati úrokovou

aj Úvod. Pojem pružnosti.
úkolem bankovky dnes jest doplňovati oběživo podle propoHeb. Hospodářskou potřebou oběživa
pak nerozumíme nedostatek peněz k účelům konsumním, nýbrž
toliko k účelům výrobním. PH výrobě pak samé neslouží bankovka
potřebě peněz za účelem zařizovacím, nýbrž toliko provozovacím.
Ona tedy slouží pouze k vyrovnávání rozdílů v poHebě oběživa,
které vzniká tím, že podniky během své finanční periody musí
konati platy běžné, avšak tvoH hodnoty, jichž nemohou pro jich
nehotovost aneb z jiných p:fíčin zpeněZiti, tedy likvidními učiniti
v době, kdy konají platy. Jedná se tedy o to, aby tyto nelikvidní
hodnoty staly se dle poHeby likvidními a aby jimi i pfed skuteČn)Tm zpeněžením mohlo býti disponováno tak, jako kdyby
již aspoň částečně zpeněženy byly, a tu je úkolem bankovky, aby
tyto nelikvidní hodnoty zmobilisovala, arci jen na ten čas, dokud
nelikvidnost oněch hodnot trvá. Tuto vlastnost bankovky, která
ji charakterisuje proti všem druhům oběživa, nazýváme pružností
bankovek, a bujou tedy ony bankovky dokonale pružnými, jichž
výdej není ničím jiným obmezen, leda tím, že jich výdej se obmezuje pouze na hodnoty dočasně nelikvidní a na dobu trvání této
nelikvidity. Ve skutku však ohledy na stálost hodnoty bankovky
měnlivých hospodářských

I

I
.Jr
I

míru.
Tato omezení ruší pružnost bankovek prakticky jen potud,
pokud stlačuje bod výdeje pod skutečnou poHebu. Tak ve Francii
absolutní kontingent pružnosti nevadí, ježto nikdy není praktickou
poHebou dostižen. Naproti tomu jest pHliš nízký kontingent
anglický velikou pl'"ekážkou pružnosti bankovek. Maximum
u nás a v Německu je vlastně nejlépe upraveno, ježto automaticky roste se vzrůstem kovového pokladu a skutečně zůstává
vždy výdej bankovek hluboko pod ním. Naproti tomu bude kontingent daně prostých bankovek asi brzy poHebovati pHměl'"eného
zvýšení, až oběh bankovek jemu odpovidající nebude lze považovati
za nijak abnormální. Pokud se Spoj. Států týče, tu by snad bylo
možno maximum výdeje bankovek zde platné považovati pro
normální doby a dočasně za dostatečnp, kdyby arci pružnosti
bankovek tam nevadily momenty jiné; avšak pro doby poněkud
kritické naprosto nedostačuj e.
11*
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Než i v mezích zákonného maximálního oběhu bankovek jest
namnoze nutno v zájmu národohospodár'ském tlumiti výdej bankovek a tím omezovati pružnost, aniž by bylo možno stanoviti proto
přesnější zákonné normy. Záruky, že cedulová banka bez zákonného donucení nebude se říditi svou zištností, nýbrž prospěchy
národohospodáJ:-skými, se dosahuje tím, že se zákonem dal správě
banky veJ:-ejnohospodáJ:-ský ráz (složení, vliv vlády) aže se jí béře
zájem na phlišném zisku (účast státu na zisku). Toho všeho ve
Spoj. Státech není; zde jsou Národní Banky ústavy zcela soukromými a výdělečnými.

~

I

Ustanovení to neobmezuje výdeje b:ll1kovek kromě maxima
sub a) uvedeného, nýbrž tlačí výdej bankovek nahoru i nad
potfebu, po pHpadě až do pHstupného maxima proto, poněvadž
banky, kdyby nevyčerpaly svého výdejního práva až do maxima
složených dluhopisů, utrpěly by ztrátu, což by se s jejich soukromohospodáí'ským rázem špatně snášelo (o tom viz níže.)

Naproti tomu je ojedinělou výjimkou, ale velikou pt-ekážkou pružnosti, že se v Unii zapovídá stlačiti oběh bankovek pro všechny Národní Banky o více než 9 millionú doll.
měsíčně.

b) V jiném směru obmezuje pružnost výdeje bankovek snaha,
aby byly směnitelné. Směnitelnost udržuje bankovku na úrovni
hodnoty (kovové) měny. Směňování bankovek bývá proto ukládáno cedulovým bankám jako povinnost (která je u nás dočasně
suspendována, ač ji banka plnívá). Má-Ii banka této povinnosti
dostáti, musí chovati pohotovost peněžní (reservu). Zákon pak
buď ponechá vá bance samé, jak vysokou reservu chce mí ti (Francie),
anebo nepovažuje za poHebno nahzovati výši reservy, ježto v)Tdej
bankovek je vůbec podmíněn kovovým pokladem jakožto úhradou
(Rakousko-Uhersko, Německo), anebo se takový kovový poklad
ph nízkém kontingentu bankovek kovem nekrytých pr'edpokládá
(Anglie). Naproti tomu ve Spoj. Státech, kde úhradu nechovají
banky a kde povaha úhrady se vůbec nehodí ke směnitelnosti
bankovek, výše reservy pr'edepsané pro směnitelnost bankovek
přímo se pfedpisuje a dle oběhu bankovek vyměfuje.
účinky těchto obmezení na pružnost bankovky mohou býti
pociťovány toliko ve Spoj. Státech, ježto v ostatních státech

zde vyjmenovaných úhrada a reserva spadá v jedno. Avšak
obmezení pružnosti, plynoucí z ustanovení o reservě se ani ve
Spojených Státech nikterak nepociťují, poněvadž reservy, pfedepsané pro směnitelnost bankovek tvoři součástku daleko větších
reserv vkladových, jež chovají všechny banky, neobmezující se
pouze na obchod cedulový.

c) Konečně plyne obmezení pružnosti ze snahy pojistiti
obíhající bankovky i mimo ony hodnoty, které bankovka vlastně
pí'edstavuje, ještě zvláštní úhradou. U nás pI-edstavuje bankovka,
pokud jest kryta zlatem, určité quantum drahého kovu, pokud
není kryta zlatem, ony nelikvidní hodnoty, které na čas mobilisovala. Takové zvláštní úhrady u nás tedy není. Existuje však
ve Spoj. Státech, kde každá bankovka musí míti kromě samoúej mé
úhrady bankovní (jest ovšem není pfedepsána), ještě zvláštní
úhradu ve spolkových dluhopisech.

1.

Pružnost bankovky je zajištěna, jak výše podotčeno bylo,
jen tenkráte, činí-Ii neIikvidní hodnoty likvidními jen na dobu
nezbytné poHeby. Obíhá-li bankovka, když již ona nelikvidní
hodnota byla zpeněžena, obíhá nad poti<ebu a nadufuje oběživo.
Zájem národohospodáfský pak žádá právě tak, jako vyžadoval
jistých negativních obmezení pružnosti bankovek, s dl uhé strany
opět positivní zabezpečení této pružnosti
To se děje tenkráte,
vydávají-li se bankovky pouze jako záloha (nikoli ve smyslu reservy) na dočasně nelikvidní hodnoty. Z toho plyne jednak, že se
nesmí vydáyati bankovky na pújčky dlouhodobé, jednak na hodnoty,
jež dle své povahy, nejsouce určeny pro trh, nemají nikdy likvidity.
Zajištění dokonalé pružnosti po této stránce by vyžadovalo pHsné
individualisace, zákon proto pr'enechává úkol ten někde bez výhrady bance samotné, spoléhaje na její ver'ejnohospodál-ský ráz
(Francie), jinde pfedpisuje př'ímo maximální trváni půjčky a
způsob její úhrady (směnka, lombard), tak že je vyloučeno,
aby vydávala cedulová banka bankovky i při pújčkách jiného
druhu.
Toho všeho v Unii není. Cedulový obchod není nikterak po
zákonu odloučen od ostatního obchodu cedulových bank a také
výdělečný a soukromohospodál'ský ráz Národních Bank nezaručuje, že budou tohoto positivního požadavku pružnosti dbáti.
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b) Cedulová soustava Unie z hlediska pružnosti.
. I.

Doklady o neprul!mosticed'1I1ové soustavy.

Na jakém stupni nepružnosti se cedulová soustava Unie
nalézá, podá nám doklad pr"edně rozpětí mezi největším a nejmenSlm oběhem bankovek, které ukazuje, do jaké míry výdej
bankovek se phzpúsobuje hospodál"ským poměrům; za druhé
nám to ukáže délka oběhit bankovek, poněvadž úkolem pružné
bankovky je uděliti krátkodobý úvěr; čím déle tedy bankovka
prodlévá v oběhu, tím úejmější je, že této schopnosti pozbyla.
Abychom z číslic rozpětí správně usuzovali na pružn.ost oběhu
bankovek, musíme ovšem uvážiti, že rozpětí to závisí na hospodářské vyspělosti národa (na množství platú konaných) a na dúležitosti, jež bankovce v oběžní soustavě phnáleží (na množství zaÍ"Ízení platy v hotových USpor"ujících)

IX)
Rozpětí

mezi

Rozpětí oběhu

největším

bankovek.

a nejmen.ším

oběhem

bankovek

obnášelo:
u ban1(y i'"íšsko-německé (v r 1913)1)
881,745,000 lVI
u banky rakousko-1Jherské (v r 1913)2) 472,294,000 K
u bank kanadských (v r. 1913)3)
asi 9 mill doll. 4 )
1) Nejvyšší obnos bankovek byl v oběhu dne 31. prosince, totiž
M. 2.593,445.000,
nejnižší obnos bankovek byl v oběhu dne 22. února, totiž lVL 1.71 1, 700. 000
(dle výroční zprávy Hšsko-německé banky za 1". 1913 str. 4.)
2) Nejvyšší obnos bankovek byl v oběhu dne 7. ledna, totiž Kor.
2,644,946,000,
nejnižší obnos bankovek byl v oběhu dne 23. července, totiž
K 2.172,652.000, (dle výroční zprávy rakousko-uherské banky za 1'. 1913,
str. 5).
3) Comptr. of Cun. Rep. za r. 1913 uvádí na str. 793. oběh bankovek
v Kanadě
.
pro březen na 102,202.047
pro červen na 102,01l.848
pro zál-í
na 111,075.519 (nejvyšší a nejnižší obnos
oběhu není udáván).
4) Po~ledni údaje o rozpjetí oběhu bankovek v Anglii a ve Francii, jež
nám jsou po ruce, uvádí L u m111 c. d. str. 9. pro rok 1908:
v Anglii obháší60 111ill: M.
ve Francii obnáší 460 mill. M.

1I

II Národních Bank Spojených
kazních:!)
Obnos obíhajících
Datum:
bankovek:
1903
6.
335·2
únor
9.
33fl' 1
duben
červen
359·3
9.
září
9.
375·0
376·2
listopad 17.
1904
leden
22.
381·0
385·9
březen
28.
9.
399.6
červen
6.
září
411·2
419·1
listopad 10.
1905
leden
11.
424·3
431·0
bl'ezen
14.
květen
29.
445·5
25.
469·0
srpen.
listopad 9.
485'0
1906
498·2
leden
29.
6.
505·5
duben
18.
červen
510·9
září
4.
518·0
listopad 12.
537·0
1907
545·5
26.
leden
22.
březen
543·3
20.
květen
547·9
22.
551·9
srpen
601·8
prosinec 3.

Států v 5 ročních lhútách vý-

Obnos obíhajících
bankovek:

Datum:
1908
únor

14.
14.
červenec 15.
23.
zálí
listopad 27.
1909
5.
únor
duben
28.
30.
červen
květen

září

1.

listopad 16.
1910
leden
31.
29.
březen
30.
červen
zál"í
1.
listopad 10.
1911
leden
7.
březen
7.
červen
7.
září
1.
prosinec 5.
1912
únor
20.
18.
duben
14,
červen
zál"í
4.
listopad 26.
1913
únor
4.
duben
4.
červen
4.
srpen
9.

627·6
614.1
613·7
613·7
599·3
615·3
636·4
641·3
658·0
668·4
667·5
669·2
675·6
674·8
680·4
684'1
680·7
681·7
697·0
702·6
704·2
707·0
708·7
713·8
721·5
717·5
719·0
722·1
724·5

U anglické banky je nepatrné rozpětí pÍ'Ípsati částečně zmíněné ne"
pružnosti soustavy. ale hlavně též tomu, že bankovka byla zatlačena
šekem.
1) Comptr. oi Cun. Rep. za rok 1913, str.17. a H~.

'.'
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Vidíme, že rozpětí oběhu bankovek ve Spojených Státech
je zcela nepatrné pľoti rozpĚtím, jež se objevují u evropských
cedulových soustav, avšak i to rozpětí, jež nalézáme, není výsledkem nějaké pružnosti, poněvadž vykazuje pH ~<aždé položce
(až na zcela nepatrné výminky) stoupnutí oběhu bankovek Pľoti
pÍ"edešlé lhůtě, kdežto pľužná bankovka v určitých dobách ročních
vykazuje stoupnutí oběhu, v jiných však také klesnutí. Ono
stálé stoupání oběhu má tedy jiné phčiny, jež v dalším vysvětlíme.
~)

Délka oběh~, bankovek.

Délka oběhu bývá udávána:
u bankovek Národních Bank na 730 dní,
u kanadských bankovek na 30 dní,
u skotských bankovek na 18 dní,
u bankovek novoanglického Suffolk systému na 45 dnU)
Treasurers Report za rok 1905 (str. 26) udává dokonce délku
oběhu 'l.)ankovek Národních Bank na 3·9 roku. 2) Tyto odhady se
zdají b)'rti upřílišené, ježto z celkového oběhu bankovek 72,5 mill.
doll. bylo pÍ"edloženO ke směně v r. 1913 683 mill. doll. bankovek,3)
takže téměř všechny byly během roku jednou směněny, čili délka
oběhu by dle těchto údajů nepi'evyšovala pHliš dobu 1 roku.
Leč i podle těchto dat je patrno, že bankovky dlí v oběhu phliš
dlouho, stávají se stálou jeho součástkou a bývají směňovány
nikoli za tím účelem, aby byly vzaty z oběhu, jakmile větší potřeba
-oběživa byla ukojena, nýbrž tepľve tehdy, jsou-li přespWiš opoHebovány (takových bylo směněno za ľok 1913 465 mill. doll., t. j,
více než 2Ja celkového obnosu) nebo, aby Náľodní Banky obdržely
za bankovky zákonné peníze ku doplnění svých záloh, o čemž svědčí
ta okolnost, že 84'6% směněných bankovek (t. j. 578 milL doll.)
bylo zasláno ke směně z 8 pl:-edních měst Unie.
Z r'ečeného plyne tedy dosti
v Unii je skutečně nepružná.

jasně,

že cedulová soustava

1) O b s t c. d. str. 60. dle Fowlera; též Ma r c u s e: c. d. str, 78, ;
evropské cedulové banky neudávají délky oběhu sv)rch bankovek, ani
odhady.
2) Srov. H a sen k a mp: c. d. str. 185.
~) Comptr. of Curr. Rep, 1913, str. 27.

2. PřlčÍ1ty

neprufmosti.

Nepružnost bankovek v Unii plyne hlavně, jak jsme ze všeobecného pojmu pružnosti dovodili, ze zpúsobu jich úhrady (IX.) ,
která stlačuj e maximum výdej e jich bankovek, ale nutká banky
alespoň k takovému oběhu bankovek, ph kterém netratí, dále ze
sottkromohospodářské povahy
(~)
tamních cedulových bank,
které se přirozeně budou snažiti využitkovati co nejplněji svého
přípustného maxima oběhu bankovek. Dále z nedostatku positivního poj1:štění (y) pružnosti bankovek, což umožňuje bankám,
aby se neobmezovaly ph výdeji bankovek jen na pravé cedulové
obchody. Konečně je pi'ekážkou pružnosti též zápověď (ťl), že se
nesmí ztenčiti oběh bankovek všech Národních Bank o více než
9 millionů dollarú měsíčně.
Všimněme

si nyní blíže

těchto

jednotlivých

phčin

nepruž-

nosti.
IX.) Vliv úhrady.

Závislost úhľady na objemu spolkového dluhu je bez dalšího
jasná. Plyneť z pl:-edpisů, že k výdeji bankovek je Heba složiti
úhradu ve spolkových dlužních úpisech, jichZ nominální, pokud
se týče kursovní hodnota se rovná obnosu zamýšleného objemu
výdeje. úhrada nemůže býti pružná, pokud je spolkový dluh
nepružn)'T.
Byly tu tedy nerozlučně spojeny dva zřejmě nesouvislé zájmy:
spolkové finance a poHeba oběživa, plynoucí z hospodářské konjunktury. Následky jsou zajímavé:
Nemůže pr'ekvapovati ph spojitosti spolkových financí a oběhu
bankovek, že spolková vláda je nucena často podniknouti půjčku,
když peněz nepoHebuje, když země však poHebuje rozmnožení
oběživa. l )
Když však země je nasycena oběZivem a spolková
vláda právě v takové době poHebuje peněz, musí býti nařizováno,

1) Takovy pÍ'Ípad nastal na pi-. v roce 1907, když bylo 18. listopadu
ohlášeno vydání 50,000.000 2%ních Panama Canal Bonds, jež měly sloužiti·
za podklad pro vydej bankovek, ač tajemník pokladu musil pÍ'iznati, že
peněz nepotřebuje. (Srov. obšírněji Hasenkamp, Wirtschaftskrisis 190'1,
str. 35-41.)
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ze té či oné nové emisse spollw\T)Tch dluhopisů nemá se používati
k úhradě. 1)

Datum

Jedinou výhodou úhradového systému Unie je, že tvoří výborný
a stálý trh pro spolkové dluhopisy'), což se phrozeně jeví též ve
vysokých kursech amerických dluhopisú, jak z následujících číslic
vidíme: 3 )
Angl'1cke. Fran-1 /
Rok Consols couzs,a
301
211

1908
1909
1910
1911

ol

2 °
86·06
83·43
81·09
79·31

° 4%
renta
96·24 100·39
97·77 102·92
97·98 102·09
95·61 102·09

SkutečlIá

Angl'1C1,e' Fran-I .
Rok C011s01s couzsm
30;.'
211 o/c
2

1908
1909
1910
1911

°

2·90
3·00
3·08
3·19

Německé

.°

renta
3·12
3·07
3·06
3·14

dluhopisy
31 /2%
3%

92·58
95·15
93'17
93·32

83·24
85'84
84·41
83·65

Bonds Spojených StáHl
4%
2%
3%
splatné splatné splatné r.
r. 1925 r. 1930 1908-1918
121·25 103·93 100·94
119·11 101·47 101·75
115.18 100·87 102·28
114·84 101·38 101·92

cena
2%nich consols z 1930

1912
listopad 30.
prosinec 31.

101·2201
101-1500

1913
leden
31.
únor
28.
bi'ezen 31.

101·2548
101-1307
100·8802

Datum

Prúměrná měsíční

cena
2%nich con501s z 1930

1913
30.
duben
květen
31.
červen
30.
červenec 31.
srpen
30.
záH
30.
l'íjen
31.

100·3173
100·2150
100·0000
97·9000
98·77uII
98.1450
96·6346

Náhlý pokles cen se ukazuje od června 1913, t. j. od doby, kdy byla
projednávána nová pi'edloha reformního zákona, jímž měl býti a byl
skutečně zaveden nový zpúsob úhrady.l)
Kursovní úroveň dluhopisú Spoj. Států nezrcadlila tedy - obzvláště v poslednich létech - výši státního úv~ru,2) jak?v tom,": je ob~~ejn~
u evropských státú,3) poněvadž byla vždy lmana do vyse umele spú]1tosh
s úhradovým systémem. Je tedy i tato výhoda úhradové soustavy
Unie pochybného rázu a dávno vyvážena těžkými újmami, jež na druhé
straně pí ináší.

výnosnost těchže dhthopislt v %.

Bonds spojených stáhl
dluhopisy
4%
2%
3%
4% 31/2 3%
splatné splatné splatné r.
r. 1925 r. 1930 1908-1918
3·98
3·78
3·60
2·44
1·78
3·89
3·68
3·49
2·52
1·92
3·92
3·76
3·55
2·73
1·95
3·92
3·75
3·59
2·69
1·95

Německé

~) Soukromohospodářská

povaha bank.

Z tohoto rázu amerických cedulových bank plyne pHrozeně
závislost výdeje bankovek na kalkulaci ba11,k co do vf/nosnosti ielto.

Vidíme, že kurs amerických dluhopisů je vesměs nad pari a výnosnost jejich že je nejmenší.
Zajímavé je pozorovati vývoj cen 2%nich consols splat. 193\1
(jakožto pro výdej bankovek nejdúležitějších) v posledním roce. 4 )
1) Tak na pi'. 1906 a 1908 bylo vydáno pl-ibližně 85,000.000 ,2 %ních
Panama Canal Bonds a potl'eba oběživa v zemi tak byla nasycena. V roce
1911 chtěla spolková vláda vydati za 50.000.000 doll. 3%ních dlužních
úpisú (Panama Canal Bonds III. sede). Aby se vláda tedy vyhnula nutnému převýdeji bankovek, nařídila, že poslE-dní emisse dluhopisú nesmí býti
použita za úhradu,
2) Nemožno však souhlasiti s 1\1 a I' c u sem, jenž v cit. d. str. 95.
tvrdí, že americký kapitalista je pro nedostatek rentových uložení vi'/Učl1ě
odkázán na hodnoty prúmyslové, obchodní a dopravní. Nehledě k tomu,
že některé spolkové dluhopisy nesmí býti pro úhradu vúbec používány
(jako emisse z r. 1911), existuje ještě spousta dlužních úpisú jednotlivýcb
státú, okresú, míst atd. (state, city, county, municipal bonds.)
3) World Almanac str. 262 (s udáním pramenú).
1) Comptr. of Curr. Rep. 1913, str. 25.

Prúměrná měsíční

1

Již pH vadách deceniralisačního systému zmínili jsme se
o tom, že americká Národní Banka je bankou výdělečnou, jež
pÍ'edem phhlíží ku prospechu svých akcionáí'ů, oproti evropským cedulovým ústavúm ústí'edním, jež pÍ'edem pl-ihlížejí ku prospěchu veí'ejnému. 4 )
Na tomto stavu nemění nic ani výzvy tajemníka pokladu, aby
banky pÍ'Íhlížely více ku prospěchu veí'ejnému. 5) Výnosnost výdeje
1) Tajemník pokladu Me. Adoo v červenci minulého roku se pr~' vy'
slovil, že vlivné banky samy uměle stlačily úroveň kursovní oněch dluhopisú,
aby zamezily pNjetí nového zákona o oběživu (currency bilI). Munsey's
Magazine, Financial Department, September 1913, str. 1026, 1028.
2) Jak mylně tvrdí Mal' c u sec. d. str. 62.
3) Obraz státního úvěru v kursech dluhopisú nepotlačuje ovšem umělé
podporování trhu rent tím, že na pf. spol-itelny jsou povinny část svých
prosHedkú uložiti v statních dluhopisech (jako ve Francii a ItaliL)
4) To pl-ehlíží lVI are u sec. d. str. 59.
5) Tajemník Shaw v roce 1902 vyčítal bankám nevlastenecké jednání,
ježto v době poHeby nevydávají dostatečně bankovek.
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bankovek a poptávka po něm mohou se značně rozcházeti a Národní Banky í-ídí se jen výnosností.
Zisk bank na výdeji bankovek je určován zejména Hemi
okolnostmi:
cenou, za kterou banka získá spolkový dlužní úpis, jenž má
sloužiti co úhrada,
průměrnou sazbou úrokovou na peněžním trhu,
zúročitelností dotyčného spolkového dlužního úpisu.
Je jasno, že banka vyplatí za úhradu více, než může dát do
oběhu bankovek, poněvadž spolkové dluhopisy stojí pravidelně nad parU) Banka složí určitý obnos v penězích, jenž jí
phnese dvojí zúročení: jedno ze složené úhrady, druhé za vydané
bankovky, Ukázka kalkulace bank, než phkročí k výdeji bankovek,
vypadá takto: 2)
Vezměme pHkladně 2%ní Bonds Spojených StáHl, splatné
1930 pí'i kursu 101, ph úroční sazbě 6%ní na peněžním trhu.
Cena úpisů 101.000 dolJ.3)
Nominální hodnota
koupených dluhopisů 100.000 doll.
Výnos z dluhopisů .. ,........................... 2000 doll.
Výnos z oběhu bankovek ph sazbě 6% na peněžním
trhu ........................................... 6000 doll.
Odečte

'se:
1/4% poloroční daně za obíhající bankovky 500 doll.
Amortisační částka (aby se umořila kursovní premie nad pari) .............. 26 doll.
Výlohy (štočky bankovek atd.) . . . . . . . . . .. 63 doll.

8000 doll.

589 doll.
7411 doll.

1) K výminečnému stavu, jenž nadešel krátce pÍ'ed vydáním nového
zákona, nesmíme pHhližeti.

2) Podrobné ukázky kalkulací bank pro různě zúročitelné spolkové
dlnžní úpisy viz na pí'.: National Banks oí United States vyd. od Nat.
City Bank, New-York 1910, str. 52, 54, 57; též Co 111 P t r. o í Cu r r.
R e p. 1913, str. 131, 132.
3) V kursu dluhopisů spolkových je od 1. ledna 1909 zahrnut již
také úrok.

Výnosze zápůjčky 101.000 doll., t. j. kupní
ceny dluhopisů, sloužících co úhrada by
obnášel ph 6% ............................. 6060 doll.
Zisk z výdeje bankovek je tedy větší než Z. peněz
pHmo zapůjčených ......................... " 1351 doll.
Tento vyšší zisk vyjádí-ený v %
................ 1.34% "
Z hoí'ejšÍho výpočtu je tedy patrno, že
dluhopisu, průměrná úroková sazba na
čitelnost dluhopisů mají největší vliv na
počtu. Ne bezvýznamné jsou položky:
výlohy atd.

kupní cena spolkového
trhu peněžním a zúrokonečný výsledek rozdaň, umoí'ovací podíl,

Zajímavé však je zkoumati, zda je výhodnější pro banku
vydávati bankovky, pí-evládá-li na peněžním trhu úroková sazba
vyšší či nižší.
Kdyby kupní cena spolkových dluhopisů se rovnala jejich
nominální hodnotě, stala by se tato otázka zbytečnou, poněvadž
obnos půjčený peněžnímu trhu pHr.10 by se rovnal obnosu půjče
nému v podobě bankovek. Jinak však tomu bude, pohybuje-li
se (a tak tomu bylo témě!" vždy) kursovní hodnota dotyčného
dluhopisu nad pari. V tomto pHpadě je obnos věnovaný ke koupi
úhrady, čili obnos schopný ku pHmému zapůjčení vyšší, nežli
obnos půjčený v podobě bankovek, i je na snadě, že ph vysoké
míl'e úrokové na peněžním trhu bance vzchází menší zisk z výdeje
bankovek než ph nízké míí-e úrokové, Půj čuj íc totiž pHmo onen
obnos, jejž věnuje ke koupi úhrady, obdržela by banka úroky
nejen za nominální hodnotu (jako tomu je, vydá-li bankovky),
nýbrž též za Onu premii, o kterou jsou dluhopisy v kursu nad
pari. Tudíž, když banka vydává v takové době bankovky, uchází
jí vysoký úrok na oné premii. Ph nízké míl:-e úrokové je tento
ušlý zisk menší.
Tím způsobem se nalézá organisace amerického cedulového
bankovnictví v přímhn odPoru s poHebami hospodářskými. Neboť
stoupá-li míra úroková na penězním trhu, Značí to rozpínání
úvěru a větší poHebu oběživa. Je-li již vydávání bankovek závislé na výdělečnosti bank, měl by vyššímu úroku na peněžním
trhu odpovídati větší zisk za výdej bankovek. Jak jsme však
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viděli,

je tomu právě naopak. Na tento zjev si též bankéřstvo

všeobecně stěžuj e. 1 )

Čím 1tižší tedy kursovní úroveJt spolkových dluhopisú, čím
nižší sazba úroková na trhu peněžním, čím vyHí za to zúročitelnost
dluhopisů, tím větší pravděpodobnost, že výdej bankovek bude
stoupati a naopak. Potvrzení těchto pfedpokladů nalézáme ve
změnách objemu cedulového oběhu od zavedení zákona o Nár.
Bankách. Oběh ten obnášel: 2)

Rok
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876 .
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

Oběh

bankovek
Rok
v millionťch doll.
163·3
1888
189·1
1889
131·5
1890
267·8
1891
291·8
1892
294·9
1893
292·7
1894
291·8
1895
315·5
1896
327'1
1897
340·2
1898
338·7
1899
318·1
1900
294·8
1901
290·4
1902
300·4
1903
307·7
1904
318·4
1905
312·5
1906
309·2
1907
312·2
1908
295·3
1909
269·2
1910
238·0
1911
166·8
1912
1913

Oběh

bankovek
155·5
129·0
126·5
124·0
141·2
155·1
171·8
178·8
199·2
196·6
189·9
199·4
265·3
319·0
309·4
359·2
399·6
445·4
510·9
547·9
613·7
636·3
675·6
681·7
708·7
722·1

Od zavedení zákona o Národních Bankách rostl oběh bankovek, až dosáhl r. 1873 svého vrcholu. Odtud klesá až do r. 1877,
ježto v té době právě kursovní hodnota dluhopisů stoupá ná1) Srov. Nation. Banks of the U. S., str. 48. a 49.
2) Comptr. oí Cnrr. Rep. 1913, str. 44.

sledkem ustáleněj ších vniHních poměrů. Po tomto roce pocma
oběhu pÍ"ibývati, ježto cena dluhopisů klesá. Zejména 5%ní
dlužní úpis, který ještě v roce 1876 byl v kursu na 118, klesá po
té pr'echodně až pod nominálm hodnotu, což částečně souviselo
s jeho konversÍ. Celé následující desetiletí však od 1880-1890
pozorujeme nápadné klesání objemu obíhajících bankovek, což
je v naprostém odporu s tehdejším hospodáí'ským rozmachem
Spojen~7ch Států. Výdej bankovek klesá z 318 mill. v roce 1880 na
124 mill. doll. v roce 1891, tedy téměř o 2/3' Tento úbytek lze
vysvětliti velikým zmenšením spolkového dluhu,!) jenž od 30.
června 1881 klesl ze 1690 mill. doll. na 675 mill. doll. v roce 1891. 2)
Přirozený následek byl zmenšená nabídka dluhopisů a zvýšená
poptá.vka po nich, a důsledek toho, vysoký kurs jejich. Vysok:)7
kurs pak lákal jednak banky k prodeji dluhopisů a zajištění kursovního výdělku, na druhé straně pak vylučoval téměl- veškerý
zisk na výdeji bankovek. Ph tom však stoupl počet Národních
Bank ze 2094 r. 1881 na 3597 1'. 189l,3) Mírné stoupání oběhu
bankovek, jež pozorujeme od r. 1891 až do 1'. 1900, je výsledkem
klesnutí kursů spolkových dluhopisů. Tomuto poklesu pr'edcházela jako příčina panika z r. 1890, krise z r. 1893 a konečně válka
americko-španělská v r. 1898. Ta pÍ"inesla též uzavr'ení nové
půjčky 3%ní ve výši 200 mill. doll. na základě War Revenue
Actu z 1'. 1898, čímž byl dán podklad pro nový výdej bankovek,
jenž byl svrchovaně potřebný, poněvadž dle umol-ovacího plánu,
jak byl rozvržen pr'ed válkou z 1'. 1898, byly by bývaly splaceny
veškeré dlužní úpisy Spojených Států již 1'. 1907 a tím výdej bankovek dle stávající soustavy vůbec znemožněn. Jak málo byla
poH'eba oběživa směrodatná pro výdej bankovek, toho novým
dokladem je, že zvýšený oběh počínáme pozorovati v době,
kdy země počala býti zaplavována stHbrem nakupovaným dle
Shermanova zákona ze 14. července 1890 a pfesycenost oběživem
počínala se jeviti vývozem zlata ze země.
Mluvili jsme až dosud o kurs1t spolkovf,ch dhthoPisú jakožto
hlavním podnětu ku zvětšení nebo zmenšení oběhu bankovek. Stalo
1) O umořování dluhu v těch letech mluveno již na str. 78.
2) Comptr. of Curr. Rep. 1902, str. 128.
3) Comptr. of Curr. Rep. 1913, str. 106.
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se tak, poněvadž kurs dluhopisú je nejzávažněJší a při tom v dě
jinách nejsnáze zachytitelná složka mající vliv na výnosnost cedulového výdeje. Proto ovšem nesmí ještě býti podceňována
jiná složka výnosnosti, totiž úroková míra peněžního trTt%. Zde se
šetření však bude vztahovati spíše k místním než k dějinným
jej ím rozdílúm, poněvadž častá měnlivost a místní rozdílnost jej í
v téže době znemožňuje, aby z jejího stoupání nebo klesání bylo
dovozováno pro celé Spojené Státy klesání nebo stoupání oběhu
bankovek. Naproti časové nestálosti je však stálého rázu rozdíl
úrokové míry mezi východem hospodářsky vyspělým a západem
a jihem méně pokročilým. O tomto territoriálním rozdílu v míře
úrokové jsme již mluvilP) Je-li tedy pi"edpoklad, že nízká sazba
úroková na trhu peněžním podporuj e výdej bankovek, vysoká
sazba pak jej zadržuje, správný, musil by výdej bankovek na
východě, kde převládal vždy daleko nižší úrok, než na jihu, a na
západě býti poměrně čilejší a vydatnější než na západě, ač nedokonalé šekovnictví v těch krajích by pi'edpokládalo opak. Pl"edpoklad
ten jako spľávný potvrzuje výkaz Comptrollera oběživa z roku
1899. 2) Dle něho banky mnoh)'Tch západních stáHl nesložily vúbec
více spolkových dlužních úpisú jako úhradu, než kolik j e pi'eelepsáno
za tím účelem, aby bylo uděleno svolení k započetí činnosti bankovní (čili obmezily se na složení t. zv. charter bonds),3) banky
ostatních západních a jižních státú pi'ekročily tuto minimální
úhradu jen zcela nepatrně. 4 )
Nejlépe však možno sledovati vliv výdělečnosti bank na výdej
bankovek od r. 1900. Bylo prokázáno, že výnosnost je jediným
vodítkem, kterým se banky pH výdeji bankovek Hdí. Měl-li býti
tedy oběh jejich zvýšen, což se stávalo nutným, poněvadž kraje,
kde šekovnictví nebylo ještě vžito, počaly pociťovati citelný nedostatek oběživa, musela býti bankám poskytnuta možnost vět
šího zisku z výdeje, a dále musel podklad oběhu t. j. spolkový
dluh býti zvětšen, ježto ona 200millionová válečná pújčka z r. 1898
měla býti již v 10 letech splatna.
1) Viz str. 135. p:Jzn. 1.
2) Str. 412 a násl.
3) Viz str. 98. a násl.
4) Srov. též statistiku, již uvádí H a sen k a m p, c. d., str. 122., jež
potvrzuje, co bylo shora í'ečeno.

177

ProsHedky, jimiž tyto úkoly měly býti splněny, byly uskuzák ze 14. března 1900 a byly následující: Byly vydány
2%ní dlužní úpisy (t. zv. Consols), splatné po r. 1930 ve výši
646,250.150 doll.
Všechny spolkové dluhopisy l) měly nadále býti připuštěny
za úhradu do plné hodnoty nominální, nikoli jako dHve jen do>
90% nominální hodnoty.
tečněny

Daň měla obnášeti pouze Yz% za. rok z průměrného obnosu
vydaných bankovek, byly-li použity nové 2%ní dlužní úpisy jako
úhrada.
Pro místa s obyvatelstvem ne větším než 3000 obyvatelú,
měl minimální kapitál Národních Bank obnášeti 25.000 doll.
místo dHvěj ších 50.000 doll.

Tím ovšem nejsou pi'edpisy zákona z 14./3. 1900 o výdeji bankovek vyčerpány (byla o nich již jinde obšírněji feč), nýbrž
jsou uvedeny jen ony, jež měly zvýšiti výnosnost a objem výdeje
bankovek.
Vydání nových dlužních ÚpiSll zvětšilo značně možnost výdej e
na dloubou do bu.
Snížení zúročitelnosti z 5, 4, 3%ních úpisú na 2%ní bylo
vyváženo výhodou daňovou, která platila jen pro tyto
nízko zúročitelné dluhopisy. Krom toho nízká zúročitelnost dovolovala tušiti též nižší kursovní úroveň cUuhopisÚ.

ZIiačně

Značnou

výhodou bylo pHpuštění všech dlužních úpisů za
úhradu do plné hodnoty, což značilo nemalé zvýšení zisku pro
banky.
Konečně snížení minimálního kapitálu mělo umožniti úizování
Národních Bank i v malých venkovských městech, čímž měl výdej
bankovek býti zanesen i do kraj in méně zalidněných.
Následek těchto opaHení byl skutečně pi"ekvapující: Jak
z hofejšího pfehledu vidno, stoupl oběh bankovek ze 265·3 mill.
doll. v roce 1900 na 722·1 mill. doll. v roce 1913, t. j. ztrojnáso bnil se.
1) Nikoli jen ony nové 2%ní, jak
omylem tvrdí.
Loevenstein: Cedulové bankovnictví amerkké.

běžná

literatura témH veskrze
12
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Rozvoj Bank Národních se jeví v těchto stručných číslech 1)
Kapitál N. B.
Soukromé vklady
Rok
Počet bank obnos
% z veš ker. obnos % z vešker.
mill. doll. bank Unie mill. doll. bank Unie
3.732
1900
621·5
54'0
2,458'1
31·9
1904
5.331
767·4
1)2'0
3,:312'4
31·7
1908
6.824
919·1
50·1
4,374·1)
32·9
1912
7.372
1.03:3·6
49·7
b,825·1)
b3'3
7.473
1913
1.056'9
48'9
5,953'5
33'2
Počet

bank, jejich kapitál i jejich vklady se tedy zdvojnásobily. Zejména zřizování malych bank kvetlo, podporováno
snížením minimálně nutného kapitálu. Též mnoho Státních Bank
dalo se zlál,at ziskem, jež se zdál kynouti z vydeje bankovek
a proměňovalo se v Banky Národní.
PH znivé podmínky, jež pro vydej bankovek skytaly 2%ní
dlužní úpisy, musily míti pÍ'irozeně velk)r vliv na kursovní hodnotu jejich.
V roce
byl jich
1900 ...............
1901 ...............
1902 ...............
1903 ...............
1904 ...............
1905 ...............
1906 ...............

kurs: 2 )
10H)4
107·30
108·78
107·09
104'99
104·16
103'95

V roce
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

byl jich kurs:
· ....... 1C5·18

· ..... '.
· .......
· .......
· .......
(v pros.)
· .......

103'93
101·47
100·87
101·38
101·15
101'25 (v lednu)
96·64 (v l'íjnu)
Z těchto záchvěvú kursů můžeme opět sledovat větší nebo
menší oběh bankovek. Jakmile na pí'. kurs dostoupl svého vrcholu
v roce 1902, klesl ihned oběh o 15 mill. doll. Od té doby kurs
2%ních consols stále klesal a oběh' stoupal. Mezi květnem 1907
a únorem 1908 oběh se zvětSil asi o 80 mill. doll., což bylo vysledkem úsilí vlády za paniky kritického roku 1907. Leč banky
již v listopadu 1908 zmenšily opět oběh o 28 mill. doll. Začátkem
roku 1909 2%ní consols klesly na kurs 1011/4 ; na tomto kursu se
držely více méně stále až do července 1913, kdy klesly na kurs
97·09. Tyto změny v kursech vyvolaly opět nápadné zvyšenÍ
1) Comptr. of Curr. Reo. 1913, str. 45.
') Wor1ds a1manac 1913, str: 262. dle Treasury Report; za rok 1912
a 1913 čísla vzata z Comptr. oj CuYť. Rep. 1913, str. 131.

oběhu

bankovek, jež od podzimu 1908 do srpna 1913 obnáší 125
mill. dolU) Klesáním kursovní hodnoty dluhopisů tedy a nikoli
pružností bankovek musíme odůvodniti rozpětí, jež se jeví mezi
objemem. oběhu bankovek v různych obdobích, jež se však pohybuje stále směrem vzestupnym. 2)
Ještě pochopitelnějším nám učiní závislost oběhu bankovek
na výnosnosti jej ich vydej e srovnání mezi vyšším ziskem, jej ž
bankám pl'inášel vydej bankovek, oproti přímému půj čení peněz
v 1899 a mezi ziskem v roce 1913.
Tento obnáší v roce 1899 za př'edpokladu 6%ní sazby úrokové
na peněžním trhu: 3)

Při

složení 2%ních dluhopisů z 1'. 1891 jakoZto úhrady 0·405%
'h
0'677°~
3 01
1o nIC
"
" " 1908""
Ic
'h
0·256°~
4 01
lonlc
"
" " 1907""
IC
4%ních
"
" "1925,,
"
0·099%
"
'h
"
0.243°Ic/0
5 01
"
lonle
"
" " 1904
Za předpoldadu téže sazby 6%ní obnášel zisk v roce 1912
a 1913: 4)
,

1h

2%ních dluhopisů

'.

Při složení: 2%ních consols 4%mch d u OpISU (Panama Canal Loan)

splatn. po 1'.1930 splat. po 1'. 1925 spl. mezi 1916-1936.
1912
listopad
prosinec
1913
leden
úno,'
březen

duben
květen
červen
červenec

srpen
září

l'íjen

kursu
101·2
101.1

Zisk Při kursu
1·308 114,0
1.315
113.9

Zisk
1.154
1.154

101.2
101.1
100.8
100.3
100.2
100.0
97.9
98.7
98.1
96.6

1.303
1.317
1.343
1.403
1.414
1.438
1.673
1.574
1.645
1.821

1.160
l.l25
1.118
l.l33
1.094
l.l05
1.316
1.439
1.488
1.575

Při

113.8
114.0
114.0
113.8
114.1
114.0
112.0
111.0
i10.5
109.8

kursu
101,2
101,0

Zisk
1.326
1.339

101.0
101.0
100.8
100.6
100.5
100.0
97.5
97.8
97.3
96.6

1.339
1.341
1.362
1.376
1.382
1.430
1.679
1.644
1.697
1.772

Při

1) Srov Comptr. of. Cun. 1913, str. 16.
2) Srov. str. 167.
3) Comptr. of. Curr. Rep. 1902, str. 33.
4) Com.ptr. ot Curr. Rep. 1913, str. 131. a 132.
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Na první pohled je patrno, že vyšší zisk bank z výdeje oproti
p1-ímému půjčení obnášel v r. 1899 průměrně sotva 1/4%, nejvýše
však něco málo pl"es ~%, kdežto ke konci roku 1912 a v r. 1913
obnášel vyššÍ zisk průměrně 1~%, v hjnu 1913 ph složení 2%ních
consols spl. po r. 1930 dokonce I· 8 %. Účinek, jaký tento rozdíl
ve výnosu musí míti na výdej bankovek, je za pí-edpokladu V}Tdělečnosti bank docela jasný.
. Je d?cela pl"il"ozeno, že 2%ních dlužních úpisů vydaných v 1'. 1900,
am 2%mch Panama Canal Bonds z 1'. 1906 a 1908 jako ukládacích
papírů pro nízkou zúročitelnost a vysokou cenu kursovní témě!- používáno
nebylo, což je viděti z následujících číslic;1)
2% consols
2% consols
spl. po
spl. po
Oběh
Oběh
1'. 1930
1'. 1930
Rok
bankovek
bankovek
slouž. jako Rok
slouž. jako
mill. doll.
mill.
doll.
úhrada
úhrada
mill doll.
mill. doll.
1900
265·3
270·0
1907
532·5
547'9
1901
316·6
319·0
1908
613·7
554·7
1902
309·4
320·7
1909
636·3
573·3
1903
359·2
376·0
1910
675·6
580·1
1904
399·6
416·9
1911
593·0
681·7
1905
445·4
483·2
1912
601·8
708·7
1906
510·9
492·2
1913
604·3
722·1
y) !ll edostatek posd/:vního pojištění prttžnos# bankovek.

Výhoda takového positivního pojištění pružnosti leží v účelném
a pr"h'ozeném spojení mezi poptávkou po oběživu, t. j.
ŽIvotem hospodáí-ským a výdejem oběživa. Spojení to je dokonale
provedeno u nás ve způsobě směnky.2) Vzniká-li poHeba po novém
oběživu, bývá podávána k eskontu směnka, jejíž hodnota bývá po
srážce eskontu vyplácena v bankovkách, čímž tyto phcházejí do
oběhu. Ph tom však zároveií., vydává-li banka novou bankovku
a zvětšuje tím množství oběživa, phjímá za to směnku, t. j. jistotu,
že bankovka se vrátí, jakmile doba ťtvěru dlužníkovi poskytnutého
mine, t. j. v den splatnosti směnky. Spojitost tedy mezi poHebou
b~ízkém

1) Comptr. of Cnrr. Rep. 1913, str. 44. a 130.
2) Na dúležitost této úzké spojitosti poukazuje též Se hu ma che r:
Die dE.ulsché Geldverfassung und ihre Reform. (Schmollers JahrbuC'lJ
Band 32, Heft 4) a L u m m: cit. dílo str. 5. a následující.

oběživa a výdejem je tu úplná a pnrozená: Rozpětí úvěru
- výdej nové bankovky - sepětí úvěru - návrat bankovky,
pH čem právě následkem této spojitosti banka může sledovati
poměry peněžního trhu a lišiti mezi zdravým a nezdravým rozpínáním úvěru a dle toho prosHedky jí po ruce stojícími (na pí".
změnou diskontní sazby) zakročiti. Hospodářský život sám si
tedy tvoří oběživo zadáváním směnek k eskontu a sám je vypu,zuje
z oběhu splácením jich. V tom leží tak důležitá samočinnost našich
soustav, za kterouž jest děkovati zmíněnému positivnímu pojištění pružnosti.
Teprve tento nedostatek vtlačuje americké cedulové soustavě
nejdůležitější známku nepružnosti a nikoli, jak téměi" vesměs
sem spadající, nám známá literatura tvrdí, nepružná úhrada sama,
což nejlépe nám potvrdí úvaha, že bychom nemohli upr"íti jistou
pružnost americké cedulové soustavě alespoií. do mezí daného
maxima, kdyby ph úhradě, pozůstávající ze spolkových dluhopis1\,
bylo cedulovým bankám předepsáno, aby vydávaly bankovky jen
na krátkodobé půjčky (směnky, lombard),

a) 9milUonový

PředPis,

Konečně poslední pí-íčinou nepružnosti cedulové soustavy
ve Spojených Státech je pí-edpis, že oběh bankovek od všech
Národních Bank dohromady nesmí v jednom měsíci býti zmeušm
o více než 9 mUl, dolt,

Pohnutkou k tomuto předpisu bylo, aby alespoň poněkud bylo
stíženo spekulativní využití kursovních změn, Kdyby tohoto pi"edpisu
nebylo, nic by Národním Bankám nemohlo zameziti, aby za vysokých
kursů dluhopisů nezmenšily oběhu bankovek na nejmenší míru, čímž
by oběžní soustavě mohly způsobiti poruchy vážného rázu, Původně
bylo zákonem z 1'. 1882 stanoveno, že ono zmenšení oběhu v jednom
měsíci nesmí pi'evyšovati obnos 3 mill. doll. a zároveň že banka, která
je provedla, nesmí během následujících 6 měsíců oběhu svého zvětšiti.
Toto poslední omezení bylo odstraněno zákonem ze 14,/IIL 1900.
Článek 4, zákona z 4, bl'ezna 1907 zvýšil pak pHpustné zmenšení oběhu
ze 3 mi11ionů na 9 mmionů, (Viz též str. 115 a pozn. 2. tamže,)
Tento pí"edpis ochrnuje ovšem již pí-edem každé volné rozhodnutí bank o tom, mají-li vydávati aneb vzíti z oběhu bankovky:
Hranice je ovšem po r. 1907 volnější, než tomu bylo pH 3mil1ionovém omezení, avšak kdyby banky chtěly hromadně bráti ban-
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kovky z oběhu, nemohlo by všem býti vyhověno. Z toho důvodu
si však banky též důkladně rozmyslí, než pHstoupí k rozmnožení
svého výdeje a učiní tak jenom tehdy, mohou-li pravděpodobně
počítati s tím, že v dohledné době nebudou nuceny oběh zmenšovati, čili, že výnosnost výdeje je zaručena pro delší dobu. Tím,
to se rozumí, jsou poslední zbytky pružnosti uvedeny vniveč.
Jedná-li se o to, aby výdej bankovek byl rozmnožen jen na krátkou
dobu - a to právě je příznakem pravé pružnosti - neodhodlá
se banka k tomu, poněvadž není zcela jista, že by v žádaném
okamžiku mohla oběh snížiti a to v tom měHtku, jak by si toho
přála. Jindy opět vyžaduje hospodářský stav, aby oběh mimol'ádně
zvětšený (jako byl v roce 1907) byl rychle zmenšen, čemuž 9mi1Honová mez opětně pí·ekáží.
Tím by byly příčiny nepružnosti americké cedulové soustavy
objasněny a naším dalším úkolem bude, abychom si povšimli,
čím tato nepružnost je částečně zmírňována.

3· Momenty smirňující neprušnost cedulové soustavy.
IX) Šekovnictví.
Vedle Spojených Států je cedulová soustava nejméně pružná
v Anglii.
Důsledkem toho j sou v Anglii:
občasné suspendování bankovní akty Peelovy,
časté a intensivní měnění diskontní sazby,l)
nutnost pomoci a intervence některé jiné cedulové banky.!)
Ve Spojených Státech pak povstávají v důsledku toho na
jedné straně převýdej oběživa a na druhé straně časté paniky
a těžké hospodářské krise.
1) Tak měnila diskontní sazbu:
dle W6rterbuch der Volkswirtschaft
dle Lumma c. d. str. 30., 32., 33"
II. sv. str. 4.45 a násl.
od r. 1876-1908:
od r. 1898-1909:
Anglická banka
60 krát .......................... . 195krát
l{íšsko-německá banka:
51
.......... ,
122 "
Rakousko-uherská banka 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43"
"
Francouzská banka:
1 0 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31"
2) Naposledy pomohla angl. bance francouzská banka v r. 1907 asi
75 milliony frcs. ve zlatě.

............... .

Tato nepružnost cedulové soustavy nutila asi obě tyto země,
aby hledaly jiné organické pojítko mezi oběživem a hospodářským
životem, a našly je v podobě systému depositního, jenž pracuje
,šekem a vyrovnává Clearing Housem. Anglická a americká soustava,
ač tedy jinak značně se od sebe různí, mají společné to, že úhrada
obou je nedokonalá a že bankovka není v používání tak všeobecném jako u nás. Platy se nekonají většinou bankovkami,
nýbrž šeky.
Je jisté, že za poměrů, jaké panují ve Spojených Státech, je
šekovnictví pro ně 'štěstím. Kdyby svou potl'ebou oběživa byly
odkázány na, pružnost bankovek jako evropské kontinentální
státy, byly by se nedostatky jejich cedulové soustavy objevily
ještě daleko pronikavěji, než se stalo.
Převaha šekovnictví pomocí vkladového zaÍ'ízení nad výdejem bankovek je patrna číselně, jednak z výkazů jednotlivých
clearingových sdružení, jednak z nápadné pÍ'evahy bankovního
oddělení depositního nad emissním oddělením. 1) Stává se, že
největší a nejlépe postavené Národní Banky provádějí výdej bankovek v mír-e zcela nepatrné.
Co se t)'lče výkazú clearingových sdružení, budiž poukázáno
na str. 91; z uvedených tam výkazú plyne, že k vyrovnání vzájemných pohledávek bankovních není potl'ebí více hotovostí než
průměrně asi 5% vyrovnaných obnosú. Prúměr všech 162 clearingových sdružení ohledně sald vyplácených v hotovosti by stoupl asi
na 6Y2%. lVIúže se tedy tvrdit, že 90% veškerých větších plaHl
se koná odúčtovacím Hzením, prosHednictvím šeků. 2 ) Ve velkých
městech stoupá tento poměr až na 95%.
PÍ'evaha depositního platidla' (deposit currency) nad bankovkami je dále pa trna z toho, že bankovek Národních Bank bylo v roce
1913 v oběhu okrouhle 725 mill. doll. kdežto vkladů soukromých
podrobených disposici šekem (individual deposits subject to check)
1) Prof. L a u g hli n: ve své práci: Aus dem amer. vVirtschaftsleben sestavil na str. 122 (tab. VIL) zajímavý diagramm, v němž čára
představující oběh bankovek a čára pl'edstavující vklady běží do r. 1879
rovnoběžně. Po tomto roce stoupají vklady nápadně rychle, kdežto výdej
bankovek klesá a teprve po r. 1900 začíná poněkud se zvedat. Z toho možno
soudit na všeobecn)T vývoj šekovníctv! ve Spoj. Státech.
~) Srov. L a u g hli n: Aus dem: amer. Wirtschaftsleben str. 123.
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bylo v roce 1913 8.240,942.009 dolU) Jak mnoho by musilo býti
v Unii rozmnoženo oběživo, kdyby nebylo těchto surrogatú platidel,
se dá pJ:-ibližně soudit z těchto dat:
Oběh

bankovek obnáší: 2)
u banky anglické:
"
francouzské:
"
Í'Íš. německé:
rak-uherské:
hollandské:
"
belgické

147,926.075 doll.
1.092,265.000
573,800.000
"
518,160.000
127,090.000
179,005.000 "

Z tohoto pí'ehledu je viděti, jak úsporně púsobí šekovnictví
v Anglii na její oběh bankovek. Oběh banky francouzské je 8kráte
většÍ, banky německé a rakousko-uherské 4krát větší. (Že oběh
bankovek obou posledně jmenovaných bank je menší než oběh
bankovek francouzské banky, dá se vysvětliti clearingovým a žírovým zaÍ'Ízením u těchto cedulových bank a vyrovnávacím zai"ízením' poštovním.) Zajímavé je dále, že malé Hollandsko stojí
v oběhu bankovek nemnoho za Anglií, malá Belgie Anglii dokonce
pí'edstihla. Z toho se dá usuzovati, oč by Spojené Státy bez šekovnictví musily obnos oběživa v zemi zvětšiti.
M~mo,vo1~ě musí s~ v~a!~ každ~mu namanouti otázka, jak je možno,
ze Spo]ene Staty, ldere vetSl11U svych platů konají šeky, mají zapoti'ebí
tak ohromuého množství oběživa, že vykazují větší podíl oběživa dle
hlavy, než každý jin}' stát na světě Francii vyjímajíc. Podíl oběživa
dle hlav obnáší totiž: 3)
V Japonsku .......... 4·35 doll. Kanada .......... 24·41 doll.
V Rusku .............. 7·09
Německo .......... 25·03
Rakousko-Uhersko ... 10·74
Belgie ............ 25·22
Mexiko ............... 10·88
NizozemÍ. ......... 27·91
Italie ................ ll· 80
Spojené Státy ..... 33·99 "
Velká Britanie ......... 16·33
Francie .......... .40·88
v

. 1) Comptr. of Curr. Rep. 1913, str. 56. V této číslici nE-jsou zahrnuty
am ;klady úsporné (t .. j . s lhútou výpovědní = saving deposits) ani vkla

dove potvl:z~nky (certlflcates of deposits) ani potvrzené šeky (certified
cheCk~) am seky ob~hodved~~ciho (cashiers checks outstanding).
.
) The Econonllst z 5. ríJna 1912. Worlds Almanac 1913 na str. 270;
k vúli jednotnosti pí'evádí všechna čísla na dollary.
a) Statistical abstract 1907/1908 str. 742 a násl. pro rok 1904 viz
podobnou statistiku Mint Report 1905, str. 38 a násl., 100 a násl., 156,
a násl.

Není ovšem pochybnosti o tom, že země, čím je hospodáí'sky vyspělejší a bohatší, tím větší množství oběživa (ceteris paribus) vykazuje,
ježto její obyvatelé budou zvykli míti více peněz u sebe a také budou
konati více platů. Tak vidíme, že Anglie, ač šekovnictví jí uspoli ohromné
množství hotovostí, má větší podíl oběživa dle hlavy než naše říše
a tato opět větší než Rusko. Toho důkazem je také, že tato kvota dle
hlav stoupá každým rokem (ne tedy jen absolutní množství oběživa).
Tento důvod samojediný by však jistě nevysvětlil tuto nápadně vysokou kvotu oběživa dle hlavy

v Unii.

Pohleďme však na následující statistiku.l )

Rok
končící

30. červnem
1900 ......
1901 ......
1902 ......
1903 ......
1904 ......
1905 ......
1906 ......
1907 ......
1908 ......
1909 ., ....
1910 ......
1911 ......
1912 ......
1913 ......
Rok
končící

30. červ
nem
1900
1901
1902
1903
1904

..... .
..... .
.... ..
..... .
..... .

Mince
a jiné
peníze
ve Spoj.
Státech
mill. doll.
2.339·7
2.483·1
2.563·2
2.684,7
2.803·5
2.883·1
3.069·9
3.115·6
3.378,8
3.406·3
3.419·5
3.555,9
3.648,8
3.720·0

Mince a jiné peníze
v poklad. úi'adě jako
spolkový majetek
obnos
%
mill. doll.
284·6
307·8
313·9
317·0
284·3
295·2
333·3
342·6
340·8
300·1
317·2
341·9
364·3
356·3

12·16
12·39
12·24
11·80
10·14
10·24
10·86
ll'OO
10·08
8·81
9·27
9·61
9·98
9·58

Mince a jiné peníze nenaléz.
se ani v pokl. úř. ani v bankách
(tedy pen. ve skutečném oběhu)
obnos
o
Per
mill. doll.
Yo
capita
1.305·2
55·79
17·ll
1.380·4\
55·59
17·75
1.411·4
55·07
17·90
1.519·7
56·61
18·88
1.536·3
54·80
18·77

1) Comptroll. of Curr. Rep. 1913, str. 54.

Mince
a jiné peníze
v bankách
obnos
%
mill. doll.
749·9
794·9
837·9
848·0
982·9
987·8
1.010·7
1.106·5
l.362·9
l.444·3
1.414·6
l.545·5
1.563·8
1.552·3

32,05,
32·02
32·69
31·59
35·06
34·27
32·92
35·51
40·34
42·40
41·37
43·46
42·86
41·73

V oběhu vyjma mincí
a j. peněz v pokl. úř.
co majetek spolkový
obnos
Per
mill. doll.
capita
2.055,1
26·93
2.175·3
27·98
2.249,3
28·43
2.367,7
29·42
2.519·2
30·77

r
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Mince a jiné peníze nenaléz.
se ani v pokl. úř. ani v bankách
(tedy pen. ve skutečném oběhu)
obnos
o
Per
mill. doll.
Yo
capita
1. 600·1
55·49
19·22
1. 725·9
56,22
20·39
1.666·5
53·49
19·36
1.675·1
49·58
19·15
1. 661·9
48·78
18·68
1.687·7
49·36
18·68
1.668·5
46·93
17·75
1.720·7
47·16
17·98
1.811·4
48·69
18·61

V oběhu vyjma mincí
a
j. peněz v pokl. úř.
končící
co majetek spolkový
30. červ
obnos
Per
nem
mill. doll.
capita
1905 ..... .
2.587,9
31·08
1906 ..... .
2.736,6
32·32
1907 ..... .
2.773,0
32·22
1908 ..... .
3.038·0
34·72
1909 ..... .
3.106·2
34·93
1910 ..... .
3.102,3
34·33
1911 ..... .
3.214·0
34·20
1912 ..... .
3.284·5
34·34
191.3 ..... .
3.363·7
34·56
V tomto Pl'ehledu je udán dvojím zpúsobem podíl oběživa dle
hlavy. Nižší číslo značí kvotu dle hlavy z oběživa, které je skutečně
v oběhu, kdežto vyšší číslo obdržíme, dělíme-li veškeré oběživo Spoj.
StáHl mimo to, jež se nalézá v poklad. úl'adě, počtem obyvatelstva.
Onen nižší podíl dle hlavy je vlastním obrazem skutečného množství
oběhu peněz a jeho číselný V}TraZ, totiž 18'61 dolL, neliší se valně od
po~í}u, }derý 'php~dá n~ jednotliv:: ;e Velké Britanii (16·33 doll.).
V zadne zenll totIz nelU nashromazdeno tak velké množství oběživa
v pokladnách bank jako v Unii. Ve skutečném oběhu (mezi lidmi)
se nalézá totiž za 1'. 1913 toliko 48'69% veškerého oběživa (tedy ani
celá polovina), kdežto 9'58% v pokladnici spolkové a 41,73% oběživa
v. ~okladná.c~. bank. Neobyčejné 7-ásoby hotov)stí v bankách vysvěW11l~
Sl Jednak JeJIch nešťastnou soustavou záloh, která vyžaduje velikých
obnosli, jež potom leží ladem, a jednak tím, že salda, jež jsou výsledkem
odúčtovacího l:-ízení clearingového, j sou vyrovnávána hotovými penězi,l)
Z .dob, kdy byly vydávány Clearing House Loan Certificates, pak
víme, Jaké obnosy vybudou pro peněžní trh, když oběživo, jímž odúčtovací salda se jindy vyrovnávají, múže býti nahraženo těmito
poukázkami. Kdyby tu byla nějaká ústř'edna, která by žírov}Tm phpisováním a odepisováním tyto pohledávky a závazky vyrovnávala
mezi jednotlivými členy sdružení a kdyby konečně její činnost se časem
rozšířila i na vyrovnávání mezi jednotlivými clearing-housy, došlo by
se teprve k plné dokonalosti a výhodám zásady kompensační a k veliké
úspoře hotovostí. 2)
Rok

1) Tato salda pohltí značné obnosy; vždyť jen pro Nový York
obnáší jejich denní průměr téměř 17 mill. doll., t. j. asi 85 mill. K.
2) Tohoto vysvětlení značné kvoty d16 hlavy VE' Spojených Státech
pomíjí příslušná literatura, pokud bylo možno, abychom ji seznali a hledí
si ji vysvětliti jiným způsobem; tak na pÍ'. strachem před nedostatkem
oběživa, výlučně inflací, a pod., jako na pÍ'. H a sen k a mp: c. d. str. 173.
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Za nynějších poměrů však nějakého hromadného vyrovnávání
mezi různými místy Spoj. StáHl nemáme.
To, co jsme nyní r'ekli, činí nám tedy pochopitelným, že vzdor
vyvinutému šekovníctvÍ nalézáme v Unii též nepoměrně veliké množství
oběžních prostl'edků; činí nám dále úejmým, jak veliké výhody šekovnictvÍ Spojeným Státúm phneslo.

Kdyby šekovnictví dovedlo zcela nahradiLi bankovky, byla
by šekovní soustava anglo-americká dokonale pružná. Vždyť
mluví se často o šekách ve Spojených Státech jako o "depositním
oběživu" (deposit currency). Život hospodářský si tu tvoří sám
platidlo a to nikoliv znějící na okrouhlé obnosy, z nichž teprve
splatný závazek dlužno skládati, nýbrž znějící přímo na splatný
obnos. Avšak bankovka nebude nikdy moci zcela vymizeti z hospodářského života. 1) Šek totiž nebude moci docíliti nikdy oné
všeobecnosti jah:o bankovka, ježto nezní na rovné obnosy a je
následkem toho neschopný k oběhu. Rovněž ta okolnost, že vy-,
stavovatel je soukromá osoba jen užšímu kruhu osob známá,
omezuje jeho pouť zpravidla na cestu od vystavitele k bance.
Zejména při hromadných platech jako pH koupi divadelních,
železničních lístků je používání šeku vyloučeno, ježto bankovka
bude pHjata i od osob zcela neznámých, nikoli však šek. Též před
pokládá používání šeku vyvinuté bankovnictví, takže ve venkovských okresech bude vždy ještě pi'evládati placení bankovkami.
Výhoda bankovek spočívá dále v tom, že množství vydaných
bankovek může býti sledováno od banky cedulové, jež může pře
hlížeti snadněji celé hospodářské poměry, což jí umožňuje pečovati
o účelnou a hospodárnou zásobu hotovosti. Přednost bude náležeti bankovce také zejména v kritických dobách za paniky, ježto za bankovkou stojí autorita státu (Spojené Státy),
nebo skutečné hodnoty (zlata = Evropa), kdežto za šekem autorita
soukromého vystavitele, pokud se týče (při "certified check")
autorita banky, na niž je vystaven 2 .) Ježto pH panice právě důvěra
v banky bývá otlesena, je ziejmo, ze taková záruka nemůže stačiti.
1) Srov. o tom: WortE'rbuch der Volkswirtschaft, sv. II. str. 444;
Marcuse c. d_ str. 113 a 114; Obst c. d. str. 27; Lumm: c. d. 10,
ll; Hauser: Amerikanische Bankreform, Jena 1914, str. 7.
2) Nejlepší dúkaz toho, že šeky byly za paniky v roce 1907 odnlítány,
kdežto bankovky nejen přijímány, nýbrž dokonce thesaurovány, jak
jsme jii na jiném místě řekli.
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PHpustili-li bychom nepravděpodobný případ, že by i státní úvěr
byl otl-esen, nestačila by již ani záruka státu a nastal by návrat
k púvodnímu základu úvěrovému vúbec, totiž ke skutečné hodnotě, pravděpodobně tedy ke zlatu. Čím vzdálenější je tedy úvěrní
soustava od tohoto púvodního stavu, čím tedy je věgí právní
jistota a vzájemná dúvěra a jako následek toho menší skutečné
záruky za splnění závazků, tím je úvěrní system vyvinutější (značí
tedy šekovnictvÍ i po této stránce pokrok v úvěrní organisaci proti
bankovce), ale též tím snadněji je celá úverní stavba otřesen.a.
A není-li tu ústředního cedulového ústavu, jenž v čas může dúvěru
vrátit, může panika dostoupiti hrozivých rozměrú.
Šek leží jako platidlo mezi bankovkou a směnkou. Bankovka je
kryta autoritou státu (nebo zlata = v Evropě), směnka je kryta pouze
autoritou solvence jednotlivcovy (není-li ještě indossována anebo
akceptována bankou), šek pak kryt autoritou banky (je-li šek "certified"; avšak i když šek není "potvrzen", poučí telefonický dotaz každého,
má-li vystavitel v bance dostatečné krytí). Šek je tedy oběžnější platidlo než směnka (i tehdy, je-li splatna a vista), avšak bankovka daleko
oběžnější nežli šek.
Dúsledkem hol'-ej šího vývodu je tedy, ž,e bankovka nemúže býti
zcela potlačena. Šekovnictví je výborným surrogátem peněz v klidných dobách, avšak v kritick}Tch dobách nevyhovuje.
Dúvod, že Anglie pH svém šekovnictví nedoznává ve své
oběžní soustavě podobných poruch jako Spojené Státy, leží v tom,
že šekovnictví stlačilo sice význam bankovky na nej menší míru;
pokud však její národohospodál'-ské poslání je nepostrádatelné,
umožnila cedulová banka jeho provádění a naopak, její málo
pružná cedulová soustava múže pH jejím vyvinutém šekovnictví
jakž takž obstáti. Obě zařízení se tedy doplňují a mezery v platební soustavě zanechané od jednoho jsou vyplňovány druhým.
Ve Spojených Státech jsou poměry jiné. Také tam sice stojí
šekovnictví na vysokém stupni dokonalosti. Avšak na jedné
straně pružnost cedulové sousta vy Spoj. Stá tú stoj í ještě daleko
za anglickou, na druhé straně úkoly vyžadované od pružnosti
oběživa, tedy od pružnosti bankovky (ježto ostatní oběživo již
svou povahou je naprosto nepružné), jsou tam daleko větší než
v kterékoli jiné zemi, protože v Unii panuje v platebních poměrech daleko větší nepravidelnost než jinde. Kdežto pravidelný
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obchod se spokojuje šekovním zahzením a nevyžaduje témě)'"
žádných hotovostí, konají se platy ·spojené se sklizní (moving the
crop) , které vyžadují na podzim neobyčejně velikých obnosů,
pl'-evážně v hotových penězích, poněvadž ve venkovských okresech
se šekovnictví ještě nevyvinulo. Vzdor vyspělému šekovnímu
zahzení zůstává tedy nepružnost bankovky velice citelnou újmou
pro Spoj ené Stá ty.
~.

Púsobnost pokladničního úřadu.

V popisné části již jsme mluvili o tom, že pokl. úřad zmírňuje
napiatost peněžního trhu tím,
.
že vkládá pí"ebytečné hotovosti do Národních Bank, lež se
nazývají vkladovnami (depositories),
že pl'-ed lhůtou, stanovenou umol'-ovacím plánem, vykupuje
spolkové dlužní úpisy,
.
že pl-ed dospělostí vyplácí úroky z dluhopisů.
Oplývá-li trh penězi, vybírá spolkové vklady, zastavuje
výkup dlužních úpisů atd.
Nyní se ovšem jedná o to, zda takové zasahování poklad.
Madu na peněžním trhu je dostatečnou náhradou za pružné oběživo.
Na to dlužno rozhodně odpověděti záporně. Pr"edně proto, že
žádný pomocný čin pokl. Madu nepůsobí salltočinně. Kdežto
pružnost evrop3kých cedulových soustav púsobí právě v t~m
okamžiku a v tom měHtku, jak hospodál'-ský život toho potřebuJe,
může se státi, že p:nnoc poklad. Madu mine se nejvhodnějším okamžikem, anebo, že trhu peněžnímu bude poskytnuto phm mn~~o
nebo pHliš málo hotovostí. Dále jest uvážiti, že poskytnutí pomoclj e
odvislé od tajemníka pokladu, který je Medníkem a dlí o~.odál
ruchu obchodního ve ·Washingtonu, pročež mu často spojltost
s hospodál-ským životem a trhem peněžním uchá~í. J~ též, o~~bou
politickou jako veškel-Í členové vlády, a může na Jeho. Jedn~l1l J~h~
politické pí-esvědčení míti značný vliv. Dále leží v Jeho hbovult,
které Národní Banky ·za vkladovny zvolí, ph čemž by též se mohl
dáti vésti stranickými dúvody.
Dalším protidú\odem je následující úvaha: Spolkové vklady
musí býti kryty dl1thoPisy, které byť ne výlučně, pl'-ece z veliké
části záleží ze stej ných dluhopisů jako úhrada kryjící oběh bankove~(,
Provádí-li vláda vklady U Národních Bank ve větším mHítku, Je
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tí-eba, aby Národní Banky uvolnily část své úhrady, chtějí-li
obdržeti vklady. To ovšem bude míti za následek zmenšení oběhu
bankovek. Tak na jedné straně pl"ispěním vlády se oběživo zvětší
hotovostmi ve zpúsobě spolkových vkladů, na druhé straně se
zmenší vzetím části bankovek z oběhu.!) Že totiž Národním
Bankám jsou milejší vklady spolkové než oběh bankovek stejné
v}'še, je pl"i1'ozené, poněvadž hotovos ti, jež jsou jim svěř'eny vládou,
mohou vpočítávati do zákonné zálohy, kdežto bankovek nikoliv.
PE tom zákonem z 30. května byla utvrzena prakse pl"ed tím již
zachovávaná, že Národní Banky za vklady spolkové nemusejí
chovati žádných záloh. To jim ovšem dovoluje, aby za každý
dollar vkladů spolkových zvýšily položku vkladů soukromýcl1,
čili úvěr na účtě depositním nejméně o 4 dollary. V době, kdy
panuje úvěrní rozpětí, může tento stav vésti k pl"epětí úvěru.
Tak pl"epětí úvěru a krise z r. 1907 bývá mimo jiné phpisována
tomuto štědrému poskytování vládních peněz.2) Kdyby vláda
nebyla bankám totiž phspěla, byly by tyto vzhledem k napiatému
nebo nedostatečnému stavu záloh hleděly úvěry omeziti. Novou
však zásobou spolkových hotovostí byly svedeny k neopatrnosti.
Mimo to navykl pokladniční Mad Národní Banky tomu, že
ja!<mile nastanou stísněnější poměry na trhu peněžním, ony se
spolehnou na pl"ispění pokladničního Madu a nehledí zvýšeným
výdejem bankovek pl"izpůsobiti se potí-ebám hospodái'ským a tíseň
peněžní odstraniti, protože vysokfT úrok ph napiatém trhu nutně
se dostavující je výnosnosti výdeje bankovek, jak jsme řekli,
nepříznivý, naproti tomu pomoc pokl. Madu phnáší však bankám
posílení zákonných záloh. 3)
1) Tento případ se stal na př. v roce 1903. Srov. Treasurers Report
1903 str. 19 a 20. Sníženi oběhu b:wkovck bylo tehdy provedeno tak
rychle, že hranice zmenšení (tehdy ještě 3millionová) byla by b:írvala málem
překročena. Opáčně opět roku 1905 zmenšení spolkovych vkladů vedlo
k rozmnoženi vydeje bankovek o 52 mill. dollarú. (Treasurers Report 1905,
str. 13 a násl.)
2) Srov. H a sen k a mp: Wirtschaftskrisis 1907, str. 67 a 68.
3) Že američtí bankéři tímto způsobem kalkulují, t. j. v době peněžní
tísně nevyužívají plně svého práva vydeje, lze souditi z následujícího
pHkladu:
V polovici prosince 1912 při velice napiatém trhu peněžním vyskytl
se návrh, aby pokladniční úřad vypomohl trhu peněžnímu dodatečnymi
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jinfTch prostředcích pokladničním úi'adem užívaných, aby
jimi bylo působeno na trh peněžní, lze Hci, že se jich v poslední
době málo užívalo, ježto pl"edčasné umol"ování dluhopisú je spojeno s velikou škodou pro spolkovou vládu, poněvadž dotyčné
dluhopisy musí býti pravidelně vykupovány v kursovní ceně
nad pari. Kromě toho múže takové umol"ování míti za následek
zmenšení oběhu bankovek z téhož důvodu, jako svěřování spolkových vkladů bankám. Splácení pak úrokú z dluhopisů pl"eddospělostí je phliš málo účinné.
Když jsme si takto objasnili ttepružnost amerického cedulového systému a phšli k názoru, že i prostí-edky, jichž Spojené
Státy užívaly, aby zmírnily tento nedostatek, nemohou býti náhradou za pružnou cedulovou soustavu, múžeme nyní s větší bezpečností vyšeHovati, jaké důsledky z této nepružnosti pro Unii
mohou plynouti, a pátrati, zda výsledky, k nimž takto dojdeme,
byly v minulosti skutečností potvrzovány.

4. Následky nepružnosti cedtllové soustavy.
Nepružností výdeje bankovek může nastati buď pl"ev$'dej bankovek, jenž může způsobit inflaci (e<.) nebo nedostatek bankovek (~).
e<.) Inflace.

Inflací čili nadul"elostí oběživa můžeme zváti takový rozsah
který způsobuje poruchy hospodái'ské tím, že se vnucuje
oběhu více oběživa, než ho jest za daného stavu hospodál"ského
třeba. 2 ) V evropské soustavě cedulové nemůže pE normálním
oběživa,

vládními vklady. Pokladniční ÚÍ'ad však tento návrh odmítal, odůvodňuje
své rozhodnutí tím, že dle jeho mínění je úroková sazba sice vysoká, nikoli
však prohibitivní. Dále, kdyby byla taková tíseň peněžní, jak se tvrdí,
nebylo by pry možno, aby banky nebyly využily plně své možnosti v)rdeje.
Dle jeho záznamú by však ještě bylo volno pro úhradní účele 30 mill. doll.
2%ních spolkovych dluhopisú. (New York Times 16. prosince 1912, str. 9.)
2) Není správno, dovozovatiinflaci z vysokého podílu oběživa dle hlavy,
jako to činí H a sen k a mp: c. d., str. 173, neboť tím se budí dojem, že
Spojené Státy se nalézají stále ve stavu inflace. Tomu však tak není. Za
určitych dob múže i ono množství oběživa, jež se v Unii nalézá, ukázati se
nedostatečným (na pi'. v r. 1907). Inflace tedy nenastává, že by v Unii
bylo příliš mnoho oběživa, nybrž proto, že následkem nepružnosti je v Unii
v té které době nadbytečně mnoho oběživa. PHčiny vysokého "podilu otěživa
dle hlavy byly vysvětleny jinde (viz str. 184. a násl.).
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výdeji 1) bankovek a jich směnitelnosti inflace nastati.li 'Ježto
hospodál"ský život si vyssává z cedulové banky j~n tolik oběživa,
kolik ho poHebuje a ježto cedulové ústavy, spravujíce se zásadou
vel"ejnohospodářskou, neusilují o výdej bankovek do phpustného
maxima, nýbrž naopak diskontní svou politikou čelí takovému
vyssávání bankovek, které by bylo způsobeno nezdravou spekulací a vedlo ku pl'-epětí úvěru a krisím - následkům to pl'-evýdej e
bankovek.
Jinak ve Spoj, Státech, kde není samočinné regulace výdej e
bankovek a kde cedulové banley se Hdí pH jich výdeji jedině jeho
výnosností, která vede obyčejně k tomu, že banky hledí vyčerpati
své výdejné maxim~tm (o čemž jsme již mluvili),
Avšak netoliko výdej bankovek nad poHebu, nýbrž i ta
okolnost, že se nevrac'í bankovka vyplnivši svůj úkol ve Spoj,
Státech tak zpět, jako tomu je u nás, musí vésti k naduřelosti
oběživa,

Kromě 'toho u nás můžeme považovati za oběživo posuzujíce jeho naduI'elost - jen ony bankovky, které se nalézají
mimo cedulovou banku (tedy v pokladnách jiných bank iv ostatním
oběhu), nikoli však bankovky vrátivší se zpět do cedulové banky,
poněvadž zde netvoh nabídku hledající uložení a působící na
úrokovou míru, kterou banka cedulová diktuje sama, Jinak
je tomu však v Unii. Cedulové (Národní) Banky neliší se po té
stránce od jiných soukromých bank, a oběživo nashromaždivší se
u nich tvoh stále nabídku oběživa hledající uloženL Pro posouzení
inflace oběživa musíme tedy pHhlížeti v Unii nejen. k oběživu
jsoucímu v pokladnách bank necedulových a v ostatním oběhu,
nýbrž i k oběživu, jež se nalézá 1{, Národních (ced1tloV)!ch) Bank,
tedy mezi jiným i k bankovkám Národních Bank vrátivším se,
ano i k těm bankovkám dosud nevydaným, za něž již byly složeny
dluhopisy, neboť tvoH nabídku hledající uložení a působící na
úrokové sazby, I kdyby tedy se bankovky po vykonání svého
úkolu (ph splatnosti směnky, pl'-edpokládáme-li phzniv)T pHpad,
že banka vydala bankovky na krátkodobou půjčku, což ve Spoj.
Státech, jak jsme l'-ekli, nen.í nikterak nutné) vrátily, nepí'estaly

1) Jinak by tomu bylo ovšem, kdyby v)rdej bankovek byl způsoben
~táhlí výpújčkou,
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by tvoEti nabídku uložení hledajíGí a podporovaly by inflaci.
Avšak byla by tu alespoň pravděpodobnost, že Národní Bance,
je-li poHeba po oběživu nasycena, bude ztížena možnost bankovky
znovu vnutiti do oběhu. Mimo to bylo by vyloučeno, že by jich
banka použila ku posílení svých zákonných reserva tím současně
ku rozpětí úvěru.
Avšak v Unii se nevrací bankovka z oběhu po dlouhou dobu,
Ph splatnosti směnky dlužník vyrovná dluh na pl', ve státovkácl~
(greenbacks), neb zlatých či stHbrn)'Tch poukázkách, nebo v bankovkách jiné Banky Nái:odnL I kdyby dlužník chtěl, nesehnal
by zpravidla bankovky oné banky, jíž má platiti. Vrátí-li se
však na pl'. státovky, nebo zlaté či st'hbrné poukázky místo bankovek, zůstane banka vei'ejnosti obnos vydan)Tch bankovek
dlužna, její passivní položka nezmizí a zůstane tu nabídka oběživa
směl'-ující k jeho inflaci. Ale vedle toho může ještě banka obdržené
státovky či kovové poukázky započísti si do zálohy a v poměru
k záloze rozšii·iti poskytnutí úvěru a tím podporovati úvěrní
inflaci. Kdyby banka nedosáhla p~sílení své zálohy, byla by
snad bývala pHstoupila k omezení úvěru. Uvážíme-li dále, že
Státní Banky a Trust Companies smějí bankovky Národních
Bank vpočítávati do svých záloh, můžc;:me v pi'evýdeji jejich od
1'. 1900 viděti jednu z pUčin krise z r. 1907. Národní Banky nechávající v oběhu své bankovky a povolující úvěr na základě
hotovostí, jež se jí místo bankovek vrátí, povolují vlastně úvěry
na základě úvěru (bankovek) a budují úvěrovou stavbu, která se
musí pH lehkém oHesu shroutiti, poněvadž nemá pevného základu.
Vzbuzují též na trhu peněžním zdání hojnosti, kteréž tu vlastně
nenL Čím dhve tedy oběživo, jež sloužilo jen dočasnému úvěru,
bude z oběhu vzato, tím věrnější a pravdivější obraz peněžního trhu
obdržíme.
PUčinou inflace ve Spojených Státech múže býti kromě nepružnosti cedulového systému též v určitých pUpadech uvolnění hotovostí
nashromážděných ve spolkové pokladně. Tyto se mohou totiž dostati
do oběhu buď vklady do Národních Bank, aneb pr'ímo platy konanými
pokladničním úřadem. První případ nastane pravidelně, je-li nouze
o oběživo, a účinek těchto hotovostí v podobě vkladú bude pro oběh
blahodárný. Druhý případ však nastane asi, bude-li vláda vykazovati
schodek a bude-li nucena sáhnouti na hotovosti, jež by jinak zůstaly
nedotčeny. Nastane-li ten.to poslední pr'ípad v době, kdy již je potřeba
Loevenstein: Cedulové bankovnictvJ americké.
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po oběživu nasycena, aneb, kdy již beztak je v oběhu pfebytek peněz,
nastane inflace.I ) Dúsledkem této inflace bude ovšem také pl'epětí
I'

,'I
"

, I
I:
I

úvěru.

Panuj e-li však hospodál-ská stísněnost a není-li v obchodnim
a prúmyslbvém světě poH'ebí úvěrú, nutno umístiti volné úvěry
jinde. Náhrada bývá nalezena obyčejně ve spekulačních kruzích.
Je vždy dosti spekulantú, kteH nabízené úvěry přijmou. Tak bývá
uměle vypěstována spekulace buď v cennfrch papírech, nebo ve
zboží, nebo v pozemcích. Jisto je, že se spekulace vyvine, ať již
v kterémkoli oboru. Je tedy inflace nezdravé spekulaci obzvláště pHznivá.
Ale zlé následky inflace nejsou tím ještě vyčerpány. Dejme
tomu, že banky nebudou moci pH poskytování úvěru docíliti ve
vnitrozemí pHznivých podmínek, poněvadž není po nich poptávky.
Banky budou se snažiti nalézti odškodnění na cizozemských trzích,
což povede k vývozu zlata, jakožto jediného oběžního prosHedku,
jenž se za hranicemi múže uplatniti. Skutečně též v dobách pHlišného rozmnožení oběživa, pl'evyšujícího poHeby země, múžeme
1) Phklad takové nesrovnalosti mezi zdánlivou zásobeností trhu pe-

,

I'

něžního a skutečnými poměry uvádějí New-York Times ze dne 7. ledna 1913,
stěžujíce si, že sotva uplynulo několik málo dní od 12%ní úrokové sazby,
nastává již zdánliv)T pi'ebytek peněz. Zálohy bank se téměř zdvojnásobily,
poněvadž banky obdržely téměř 15 mill. doll. z vnitrozemí. Times uvažuji

pak dále: "Kdyby tyto vracející se hotovosti byly skutečným (peněžním)
kapitálem, bylo by nutno jejich objevení se vítati s jásotem. Ale není
naprosto známky, která by opravňovala k domnění, že Pl'ebytečné oběživo
odpovídá pi'ebytečnému peněžnímu kapitálu. Pohotovost, která se nám
nyní vrací do New Yorku, je nám vnucována pl'ebytečností oběživa krytého
dluhopisy (totiž bankovek), které není možno snížiti. Nemůže u něho
nastati kontrakce, poněvadž je též vylOUČE-no rozpětí." Times dodává: "Ač
u nás je tak malé rozpětí (v oběhu bankovek) za cel)T rok (10 mill. doll.),
dostoupilo rozpětí v Německu v jediném týdnu obnosn 125 mill. doll. a tak
Berlín ušel, ač byl také ve stísněn)Tch poměrech, zkušenostem Nového
Yorku. Jakmile totiž tohoto zvýšeného oběhu nebude více zapoUE-bí, zmizí,
a Německo nebude míti klamného pocitu 'Ilvolnění na trIm pellěžnim a jeho
bankél-i nebudou míti dvojité úlohy, jednak, aby zaměstnali 125 mill. doll.,
když jich nebude poUebí, jednak. aby je vydupali z jejich dočasného používání, když jich bude potřebí. V té době nastane v Německu nový výdej
bankovek, proveden)T ne s větším úsilím, než samočinný vzrůst našich bankovních šeků, když jich obchod poHebuje."

pozorovati nápadně vysoké vývozy zlata ze země, tak na př.
r. 1892, 1908 atd. l )
Následky inflace ve Spojených Státech jsou tedy: zdánlivá
hojnost peněz na domácím trhu, přepínání úvěru, podpora spekulace
na burse a v jiných oborech a podpora vývozu zlata ze země.
Dále má inflace vliv i na stoupání cen zboží, jak se též po
různu v americké literatul'e dovozuje. 2)
~. lVedostatek oběž1:va.

Druhým následkem nepružnosti bankovek cedulové soustavy
je občasný nedostatek oběživa, žádá-li ho hospodářská potřeba
více, než ho dovedou banky pH maximu vydatelných bankovek
rozmnožiti, anebo v mezích toho maxima, rychleji,3) než toho
banky dovedou. I jestliže· oběh bankovek nevyčerpává ještě objektivně pHpustného maxima (souhrnu všech dluhopisů), neodhodlají se banky snadno koupí a složením dalších dluhopisú
u poklad. úřadu rozmnožiti své maximum vyda telných bankovek,
ježto při vysoké úrokové míře (a ta bude v dobách velké poptávky
po oběživu pravidlem) je výdej bankovek méně výnosný (viz
str. 173.) a ježto musí banky počítati s tím, že nebudou moci při
9millionovém předpisu libovolně bankovek stahovati.
Taková zvýšená poHeba oběživa vzniká hlavně ze zvýšené
potřeby úvěru. Lze are i rozpínati úvěr i bez současného rozmnožení
oběživa, avšak jen potud, pokud lze povoleným úvěrem dispono1) Srov. H a sen k a 111 p, str. 117, 174, 176, 178, 179, tMttý'Ž: Wirtschaftskrisis 1907, str. 49.
2) T. N. Car vel': The Quarterly Journal of Economics vol. XXI,
str. 443. a násl. F. W. T a u s s i g (Harvard University) The Quart.
Journal of Econ.: The PIan for a compensated dollaľ, May 1913, str. 402.
404. a násl. ; dále článek The banldng Bill a t Washington v týdeníku N ation:
July 1913, str. 20. (sv. 97, No. 2505), jenž přímo tvrdí, že: "currency inflation
au.tomatically drives up priCES".
3) Výdej bankovek vyžaduje dlouhou dobu a zákon zakazuje, aby
bankovky jednotlivých bank byly pro výdej chovány již v zásobě. Proto se
nesrovnává s pravdou, tvrdí-li O b st: c. d. str. 60, že rozmnožení bankovek
je proveditelno v krátké době. Jako doklad našeho tvrzení sloužiž průběh
paniky z r. 1907, o níž doleji promluvíme. Proti mínění Obstovu srov. též
Ma r c u se: c. d. str. 69. a Fu c h s: Das Geld u. Bankwesen in den
Ver. Staaten v. Amerika (Schmollers Jahrbi.icher N., F., sv. XX., str. 952).
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vati šeky. Pokud však je k tomu účelu poUeba hotových peněz,
žádá větší rozpětí úvěru i rozmnožení oběživa. U nás vyhovuje
se této potřebě tím, že pokud žádá rozpětí úvěru i rozmnožení
oběživa, výdej bankovek a povolení úvěru spadá vjedno. Ve Spoj.
Státech však je výdej bankovek nepružný a není konečným a doplňovacím zdroj em úvěru, a může se proto nerozmnožitelnost
oběživa státi naprostou pi'ekážkou poUebného rozpětí úvěru.
Pokud arci lze povoleným úvěrem disponovati pomocí šeku,
není nepružnost bankovky pl'ekážkou rozpětí úvěru, nýbrž ovšem
pi'edpisy o reservách vkladových, dle nichž vymezuje výše bankovní reservy i výši úvěru, který banka vůbec poskytnouti může.
Z pravidla arci b~tde zvýšená poUeba úvěru žádati i zvýšeného
stavu oběživa, poněvadž nelze povolenými úvěry vh'Í.dnouti veskrze
pomocí šeku. Prakticky však snaha po rozmnožení úvěru nej en
že nepovede ku rozmnožení oběživa, nýbrž naopak povede ke
snaze vyssáti část jeho ze všeobecného oběhu do pokladen bank,
za účelem rozmnožení reserv, aby nebyly banky nuceny obmeziti
neb zastaviti úvěr. Podaří-U se to, mohly by sice banky částečně
poptávce po úvěru vyhověti, ovšem za pl'edpokladu, že nově po,.
sl{ytnuté úvěry nebudou z bank vyčerpávati těžce získanSrch hotovostí (j ežto každé ztenčení reserv bankovních by značilo opětné
obmezení neb zastavení úvěru). Tím však nebude peněžnímu trhu
nijak pomoženo vzhledem k tomu, že zvýšená poptávka po oběživu
se setkala se sníženou jeho nabídkou. Taková úprava peněžního
trhu kráčí tedy - na rozdíl od na~;Ích poměrů, kde rozpětí úvěru
a rozmnožení oběživa spadá vjedno ~ zcela protichůdně s hospodál:-skými poUebami. NepodaJ~í-U se to, dojde brzy k obmezování
úvěru, j ež však ohrozí Pl'Íl'ozeně normální hospodá1:ský chod a zvláště
psychologický jeho pi'edpoklad, t. j. všeobecnou důvěru, tak že
budou lidé i své vklady požadovati zpět a zmenšovati tímto opět
reservy bank. Vznikne tedy tím větší napětí. v obéživu, j emuz
budou banky čeliti tím, že budou usilovati o import zlata z ciziny
pro své reservy.
Dovoz zlata z ciziny není však věcí nikterak snadnou a libovolně hditelnou ani pro evropské státy s úsUední cedulovou bankou,
natož pro decentralisovanou soustavu americkou se všemi vadami,
o nichž bylo pH organisaci amerických cedulových bank mluveno.
Avšak i když se bankám podaH za těžkých obětí zajistiti si dovozem

jistý obnos zlata pro své reservy, dojde jich taková pomoc zpravidla
pozdě - kdy doba největší tísně již zatím minula. Jen částečně
zmírňuje tyto nesnáze zasahování pokladního úřadu.
Zvýšená poHeba oběživa však vzniká nejen z poHeby zvýšeného úvěru, nýbrž i z potřeby likvidovati úvěry a vklady v pettězích. V dobách normálních pi'evládá pÍ'Íčina ona, v dobách kritických tato. Za tím účelem si povšimněme v stručnosti pochodu
událostí pl:-edcházejících zpravidla krisi ve Spojených Státech.
V pokojných a klidných dobách je poHebí následkem šekovnictví
pramálo oběživa, a zálohy bank neslouží ani tak výplatám v hotových, jako daleko spíše tomu, aby nerozumnému poskytování
a zvyšování úvěrních půjček byly vymezeny hranice. Není-li
však poti'ebí mnoho oběživa v širším oběhu, objem jeho (oběživa)
však se neztenčuje, je jasno, že pi'ebytečné oběživo se stéká do
pokladen bank v pi'ílišném množství, a hranice možných úvěrů
se posouvají nahoru. Pl:-edpokládejme nyní nikoli jen napiatý stav
peněžního trhu jako shora, nýbrž skutečný úvěrní oHes (na pi'.
insolvenci velikých spekulačních domů, která způsobí na burse
nucené prodeje a paniku). Je zcela pHrozeno, ze čím méně oběživa
bylo poHebí v klidné doběpi'edcházející, tím větší bude jeho
potl'eba po otl-esu. Veliký dav vkladatelů bude vyžadovati vy~
placení vkladů v hotovosti; rychlé a pružné zvětšení oběhu bankovek by mohlo paniku zažehnati. To však z 'í'ečených důvodů
není možno. Nastávají runy na banky, venkovské banky vyžadují
hromadně vrácení svých hotovostí, banky, aby si je opati-ily, vypovídají call loans, což působí hromadné prodeje cenných papírů,
nastává bursovní derouta, insolvence bank, všeobecný zápas
o poslední zbytky hotovostí, thesaurování hotovostí a konečně
zastavení plaHl v hotových. Počáteční panika pak se obrací
v těžkou hospodářskou krisi. Někdy krise vyvrcholí v důsledky
právě líčené, jako r. 1864, 1873, 1884, 1890 (t. zv. Baring panic),
1893 (cunency panic), 1896 (Bryan panic), 1899, 1907 (rich men's
panic),!) někdy se jeví následky americké nepružné cedulové
soustavy pouze v tom, že je nemožno obdržeti úvěr a že úroková
1) Srov. Nel s on: "A. B. C. of Wall Street" (The Wall Street
Library), str. 155. K zastavení platíl v hotovych došlo v roce: 1873, 1884,.
1893, 1907.
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Krátké vylíčení průběhu poslední paniky a krÍse z r. 1907 potvrdí
správnost líčeného postupu událostí.
Jako p1'íčinu hospodářské krise z roku 1907 je označiti řadu událostí, které souvisí s ohromným rozmachem Spoj. StáHl v oné době.
Je to na př.:
PřekaPitalisování r'ůz1tých podniMt,;
koncentrační pochod, jenž
se uskutečňoval ve všech hospodál'ských odvětvích Unie, vedl k tomu,
že budoucí výnos trustú, jež měly vzniknouti splynutím z mnoha
menších podniků, byl značně přeceňován, a vzhledem k tomu ony menší
podniky, jež měly tvohti onen budoucí monopolistick)T útvar, byly
úžasně ph koupi pr'epláceny.3) K řečenému pr'ekapitalisování přispělo
nemálo známé "watering the stock", čili rozmnožení akciového kapitálu
na základě kapitalisování dividendy (aniž by tedy nějaké skutečné
splacení nového kapitálu bylo provedeno). Konečně boje o nadvládu
v různých podnicích, jež často vyhnaly kursovní cenu do výší, jež
výnosům naprosto neodpovídaly a všeobecná divoká spekulace pí'ispěly nemálo ku pr'ekapitalisování všech podnikú.
Přílišná podnikavost púsobila na jedné straně blahodárně k vybudování skvělého dopravnictví zejména železniční sítě a úizení četných
nových průmyslových závodů, na druhé straně však investiční náklady
překročovaly mohoucnost domácího peněžního trhu a phspívaly k pi'epínání úvěru. Je pí'h'ozené, že v době, kdy pro pi'íznivou hospodár'skou
konjunkturu většina závodú prospívá a tím se podnikavost povzbuzuje,
každá okolnost ulehčující povolení úvěru svádí banky ke pi'esHelkúm.
Proto též:
převýdej bankovek, jenž novými pi'edpisy zákona z r. 1900 byl
obzvláště podporován. 4 )
1) Srov. Lam s on: What is the matter with the currency (Harper's
Weekly, April 1913), str. 12.
'
2) Srov. L a u g h I i n cit. čl. v "Amer. Review of Reviews str. 70:
na podzim 1912 bylo stejně těžko obdržeti úvěr jako v r. 1907.
3) Tak na př. pH tvor'ení obrovských trustů: United States Steel
Corporation, který byl vytvor'en kapitálem okrouhle 1600 mill. doll. International Mercantile Marine Co (t. zv. Shipping Trust) atd. O krisi ve Spoj.
Státech v r. 1907 vL obšírnější spisy: S c hu hm ach e r: Die Ursachen
der Geldkrisis, Dresden 1908 a H a sen k a mp: Die wirtschaft1iche
Krisis des Jahres 1907 in den Vel'. Staaten von Amerika, Jena 1908,
4) Zákon ten je dokonce zván "inflation measure" inflacionistickým
opatřením (srov. Munsey's Magazine, Financial Department ze '.:áH 1913,
str. 1028), ježto banky byly výnosnosti výdeje k pr'evýdeji pUmo lákány.

každ)Tm rokem stoupající obnos vládllích vkladú" za něž banky
nebyly nuceny chovati zálohu, pomocí nichž však značně mohly rozšiřovati objem poskytovan)Tch úvěrú a konečně
nedostatečná úprava předpis~/' o zálohách u trustových společ
ností a Státních Bank a nedostatek přehledných výkaz'l:" bank, které plipouštěly zmíněné již pi'eslmy úvěru (shifting of loans), podporovaly
všeobecné přepětí úvěru.
Není divu, že za těchto okolností se poměr zásoby hotovostí ku
vkladům (tedy i ku poskytnutýú1 úvěn'lm) značně v posledních letech
pr'ed krisí zhoršil, jak lze viděti z této statistiky.l)
Poměr

hotovostí ku vldadúm v
1907
16·0
20·6
8·2
16·1
5·0
5·0
5·2
10·1

%

r. 1897

U Nár. Bank
u Stát. Bank
u trustových společ.
u soukromých bankéh'l

V poslední době pí'ed vypuknutím paniky se vyskytovaly též
schodky v zákonných zálohách Novo-yorkských sdružených
bank. Bylo úejmo, že každý úvěrní oHes bude jiskrou, jež zpúsobí
veliký požár.
Jiskrou tou byl úpadek velikého spekulanta v mědi Heinzeho.
Ježto však byly zájmy bratří Heinze-ú spleteny se zájmy rúzných bank,
v jichž správě zaujímali čelná postavení (zejména Mercantile N ational
Bank), budil jejich úpadek nedúvěru i k dotyčným bankovním ústavúm.
iHercantile National Bank, jejíž presidentem jeden z braHí byl, obstála
sice zkoušku, ježto stav její phpustil pomocné zakročení sdružení clearingového. Za to však Knickerbocker Trust Co, jež byla s bankou shora
jmenovanou ve spojení, musila ph runu, jenž byl proveden dne 21. října
1907 na její pokladní hotovost, prohlásiti se hned prvního dne insolventnÍ. Události, jež po této jnsolvenci následovaly, jsou totožny s oněmi,
jež byly po rúznu označeny jako nutný následek amerického cedulového systému. Nejdhve nastal veliký pokles kursú na Novo-yorkské
peněžní burse a sazba call money stoupla na 70% a 24. října dokonce na
130%. Jen tím, že banké1'ská firma J. P. Morgan dala peněžnímu trhu
k disposici toho dne 25. mill. doll. a následujícího dne dalších 10 mHl.
doll., zamezilo se nejhorším následkúm. Runy na jiné banky se ovšem
opakovaly, a několik jich se musilo prohlásiti insolventními. PH tom
banky jsoucí mimo Nový York vyžadovaly bezohledně hotovosti, jež
dle zákonného dovolení ze své zálohy novo-yorkským bankám poskytly.Z)
To ovšem phvodHo citelný nedostatek hotovostí v Novém Yorku, takže
r:astěji

1) Comptr. of Cun. Rep. 1907, str. 412. a násl.
2) V prvém týdnu paniky odplynulo z Nového Yorku do vnitrozemí
19'5 mill. doll. (Senate Document No. 208, str. 215.)
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sdružení clearingové se rozhódlo dne 26. ííjl1a na v}Tdeji Clearing House
Loan Certificates. 1) Toto částečné zastavení platů v hotových svádělo
ovšem četné banky k tomu, že se snažily platy prováděti prostřednictvím
Clearing Housu, odmítaly konati platy v hotových a jen v nejnutnějších phpadech (t. j. když žadatel prokázal nutnou potřebu hotov}Tch
peněz) uvolovaly se k ústupkúm. Jiná města ovšem New-York následovala, a v krátké době 60 clearingových sdružení vydávalo Clear.
House Loan Certificates. Není divu, že kdo měl pbležitost pebo možnost
obdržeti něco oběživa, ať již banka nebo soukromé osoby, nevydal ho
dále, nýbrž thesauroval je. Následek toho byl, že nouze o občživo dostoupila vrcholu, což se jevilo v positivním ažiu na hotové peníze jakéhokoli druhu (nejen na zlato), jež dostoupilo až 4%; do konce mčsíce
pak zastavily téměí' všechny banky v Unii platy v hotových.2)
Zajímavé je, jakých prostředků se používalo ku potlačení krise:
Byly to pí'edevším dovozy zlata, 3) docilované všemi možnými
prostř'edky a obětmi, zejména též vývozy zboží za značně klesl}Tch cen.
Vývozci (zejména bavlny a obilí) si vymiúovali splacení ve zlatě, což
ovšem na prodejní cenu nemohlo zústati bez účinku. Jak vývoz zboží ze
Spojených Státú v kritické době stoupl, lze posouditi z číslic vnějšího
obchodu Unie v dotyčné době. 4)

1907 srpen
září
říjen

listopad
prosinec
1908 leden

ill,1
III:

Ili!1
,"
:11,1

dovoz zboží
125,81
106·37
111·91
1] 0·94
92·29
85·61

v milliollech doll.
vývoz zboží
pí'ebytek V}TVOZU
127·27
104·6
135·32
28·9b
180·26
68·34
204·47
93·53
207'18
114·89
206·21
120·51

Dále podnikla spollwvá vláda četné kroky, aby krise byla co nejdí'íve přemožena. K tomu účeli:
značně rozmnožila vklady v Národních Bankách, které zejména
krátc.e ,Pí'ed panikou měly sloužiti k dovozu zlata, pH panice pak měly
SlOUŽItI ke zdolání rUl1l1 na banky. V kritických dnech až do 26. ííjna
vložil pokl. úřad do Národních Bank (většinou v Novém Yorku) neméně
než 35 mill. doll. a to vzhledem k potř'ebě, pí'evážnč v mal}Tch appoin1) Srov. H a Sen k a mp: Wirtschaftskrisis 1907, str. 22-24, 46-49.
2) Tamtéž: str. 26, 2S, 30, 45, 50, též H II 1 ft e g g e r: cit. čl. seš.
S, str. 244.

3) Samotné město Nov)' York obdrželo z ciziny až do polovice listopadu
asi 30 až 40 mill. doll. (New York Evening Post, 14. November 1907). H asen k a mp: Wirtschaftskrisis 1907, str. 30.)
4) 60th Congress, 1st Session, Senate Docllment 208, str. 16.

tech. 1) Ve pí'idělování vkladú se pokračovalo, až volně použitelná zásoba
've spolkové pokladnici klesla na 5 mill. doll. 2) Tajemník pokladu Cortelyou dovolil též, aby spolkové dluhopisy, které měly pojišťovati vládní
vklady, byly zaměněny jinými cennými papíry. Tímto zpúsobem uvolněné spolkové dluhopisy mohly býti použity jako úhrada pro výdej nov}Tch bankovek. Následkem tohoto opatření stoupl též oběh bankovek
od konce bjna do polovice listopadu asi o 20 mill. doll.
Spolková vláda vypsala dne 18. listopadu Pťtjčklt dvojího druhu:
dlouhodobou, totiž 2%ní Panama Canal Bonds ve výši 50 mill. doll. a
krátkodobou, totiž 3%ní pokladniční poukázky ve výši 100 mill. doll.
Pújčka záležející v krátkodobých pokl. poukázkách měla bezpochyby
sloužiti pouze tomu, aby thesaurované oběživo bylo z úkrytú vylákáno,
poněvadž púvodně nebylo zamýšleno, aby byly použity co úhrada pro
výdej nových bankovek. 2%ní Panama Canal Bonds mohly pouze
tehdy vyhověti svému poslání, totiž rozmnožení oběhu bankovek, sloužíce co úhrada, kdyby spolková vláda byla upustila od splacení upsaného
obnosu a ponechala Nár. Bankám UpSan}T obnos jako vládní vklady.
K tomu se též vláda uvolila. Později pl-ipuštěny i 3%ní poukázky za
úhradu. Celé toto zakročení vlády však selhalo, protože pl-išlo pííliš
pozdě. Počátkem prosince nejhorší dny krise minuly, a pí'ed touto dobou
na výdej bankovek nebylo pomyšlenÍ. Skutečně také nedošlo k úplnému v}ldeji těchto pújček, nýbrž jen k výdeji 15 mill. doll. 3%ních
poukázek a 25 mill. doll. 2%ních Panama Canal Bonels. Celkem tedy
k emissi 40 mill. doll., na jejichž podkladě byl zvýšen oběh bankovek
asi o 34 mill. doll., ale teprve po nejtrpčích dnech krise. 3 )
Konečně

ních

sdružení clearingová nemálo

pHspěla

k zavedení normál-

poměrú:

na mnoh)lch místech zjednávala si tato sdružení jistotu v cenných
papírech aneb i ve zboží a vydávala za to platebn,í l?oukázky zl:ějící
na malé obnosy, jež měly sloužiti pro oběh. Odtud vzmkly názvy, Jako:
"pšeniční peníze" (wheat money) atd. O výdeji Clearing House Loan
Certificates bylo již mluveno. Clearingové poukázky se líší od platebnícll
poukáiek vydávaných v malých obnosech na základě jistoty spočívající ve
zboží tím zpúsobem, že tyto jsou určeny pro široký oběh, kdežto ony,
jak opětně s dúrazem dlužno podotknouti, slouží toliko ku vyrovnávání
l) 60th Congress, 1st Session, Senate Document No. 208, str. 8.
2) 15. hjna obnášely spolkové vklady v Národ. Bankách 162'7 mill.
doll. a 17. listopadu 212·Smill. doll., phbytek za 1 měsíc obnášel tedy 50 mill.
doll. (Treasurers Report 1907, str. lS. a násl. Senate Document 20S, str. 230;
srov. též shora str. 7S. Veliký celkov)' pHbytek je viděti z toho, že vládní
vklady obnášely ještě 1. března 1906 jen 50 mill. doll.
3) Srov. H a sen k a mp: vVirtschaftskrisis 1907, str. 33-41;
Hll 1 ft e g g e r: cit. čl. sešit S, str. 244.
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sald clearingových a obíhají jen mezi bankami - členy sdruženU)
Oběma je však společno, že jsou nouzovými svépomocnými prosHedky,
jež postrádají jakéhokoli zákonného podkladu.
Všechny tyto prosHedky, jak vidíme, sloužily tomu, aby oběživo
v zemi bylo rozmnoženo. Vedle toho směJ:'ovala různá opaHení k tomu,
~~y peněžní ú~tavy bylYv.ochráněny po d?b.u paniky před "runy" na
JeJIch hotovostI. Tak spontelny, aby se branIly pi'ed náhlým vybíráním
vl~ladů, odvoláva~y s~. na zákonnou dobu výpovědní; v některých
statech a to v Kahfornll, v Oregonu, v Nevadě a Washingtonu zabránili
gouverneuři runům na peněžní ústavy tím způsobem, že prohlásili
zákonné prázdniny a tím umožnili zavI-ení bankovních ústavŮ pro nejhorší dobu.
Dle těchto ochranných opaHení by se mohlo souditi, že pHčinou
americké krise byl pouze nedostatek oběživa. To ovšem by byl omyl.
PHčiny krise byly četné a to zejména ony, jež jsme vytkli shora. BezprosHední pl'Íčinou byl však nikoli nedostatel~, nýbrž nepruž'llost oběživa.
Z nepružnosti vyplynul teprve nedostatek. Neboť pH znepokojení úvě
rovém platí: Je-li oběživo volně rozmnožitelno, stačí poměrně málo
k upokojeni mysli, není-li však, a jeví-li se nedostatek hned z počátku, je
potom poHebi nedozirného množstvi oběživa, ježto panika jeho nerozmnožitelnosti stoupá. Je však nesprávno, srovnává-li někdo podíl oběživa dle
hlavy v Unii s poměry evropských stáhl a vyvozuje-li z tamního neobyčejně vysokého podílu per capita, že je vyloučeno, aby nedostatek
?běživa ?yl po!dádán za pJ:1~~nu krise. 2 ) • Z takovJ'Tch čísel plyne pouze,
z~ v Unu kolUje mnoho obeZlva. (Proč Je ostatně tomu tak, vzdor vyvll1utému šekovnictví, vyložili jsme již.) Pro poHeby hospodáJ:-ské
však není směrodatným stav oběživa ve stagnaci, nýbrž v pohybu. Závěr, že nedostatek oběživa v Unii nebyl přičinolJ krise, je ovšem správný.
Jako důvod tohoto tvrzeni nesmíme však udávati vysokou kvotu obě
živa dle hlavy, nýbrž prokázanou nepružnost oběživa. Za paniky,
kdy se vybíraly peníze hromadně a vybrané se thesaurovaly, nebylo by
stačilo za stávající nepružnosti a nerozmnožitelnosti bankovek ani
oběživo, tVOl'ící ještě mnohem větší podíl dle hlavy, než jaký byl
tehdy v Unii.
Nejlepším důkazem našeho tvrzení je, že totéž množství oběživa, jež
se ukázalo nedostatečným v době paniky, značilo již několik měsícú
později inflaci.
Následek paniky byl, že se Spojené Státy vzchopily k několika
reformním zákonům:

I"

1) Mylné mínění, že Clear. ll. Loan Certificates slouží všeobecnému
oběhu by mohlo vzniknouti ze slov II II 1 f t e g g I' o V)T C h (c. čl. seš. 8,

str. 244), jenž je nazývá "uneinlosbares Papiergeld" a dále o nich praví:
"die in Zirlculation kamen "
2) Jako to činí II a sen k a m p: Wirtschafkrísís 1907 str. 51.
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jsou to předně zákony ve státě Novo-yorkském, o nichž jsme již
mluvili, které nově upravují pJ:'edpisy o zákonných zálohách trustových
společnosti a Státních Bank.
dále je to zákon Vreeland-Aldrichův ze dne 20. května 1908 (t.
zv. Vreeland-Aldrich Currency Bill nebo též Currency Association Law) ,
který je zákonem spolkovým, tedy s platností pro celé Spojené Státy.
Upravuje výdej "nouzového oběživa" ("emergency currency") t. j. obě
živa dodatečného, pakli totiž by oběh bankovek J:-ádným způsobem vydaných, to jest spolkovými dluhopisy uhražených, nemohl již býti rozmnožen, a přece by stávala naléhavá potřeba, aby objem oběžních prostledků byl zvětšen. Zákon ten má povahu prozatímní, ježto byl přijat
s platností jen do 30. června 1914.
Ježto tímto zákonem stal se již skutečný pokus o reformu cedulové
soustavy Spojených Států, budeme se jím blíže zabývati ve stati o reformních snahách.

c) Kritika reservní soustavy Spojených Státu.
Národní Banky, jak bylo l'ečeno, musejí chovati dvojí reservu
v hotovosti, jednu pro směnitelnost bankovek do 5% jich oběhu
u poklad.ničního úřadu, druhou pro likviditu vkladů do 15%,
pokud se t)'če 25% těchto, pH čemz si může banka reservu první
započítat do druhé.
It

Reservy pro s1lt;nit~lnost hankovek.

Tyto (5%ní) reservy nejsou pHliš vysoké a nezatěžují tudíž
pÍ'ílišně bank, nejsou ale též nedostatečné, poněvadž se bankovky
pHliš mnoho nesměňují.
Bankovka bude pI'edkládána ku směně, je-li buď opotí'ebovám~,
nebo chce-li někdo míti jiný druh oběživa, nebo konečně, pochybuj e-li někdo o jej í bezpečnosti. V prvních dvou pH padech jedná
se jen o zcela krátký čas, a banka buď staré bankovky nebo její
nový exemplál' bude s to opět dáti do oběhu. Pouze ve tl'etím
pHpadě by mohla bankovka býti pij znovuvydání odmítnuta.
O bezpečnosti bankovek Spojených Států však nikdy nebylo
pochybností. Úhrada v plném obnosu výdeje, 5%ní reserva
a celé j mění banky, jež v první Í'adě j e zavázáno za bezpečnost
bankovky, učinilo z této platidlo zcela bezpečné, což dějinný vývoj
také potvrdil,1)
1) Podle Ma r c u se: c. d. str. 50. neutrpěli věřitelé ceduloví na bankovkách žádné ztráty od r. 1864, což plyne též ze zprávy Comptr. oť
Curr. 1913, str. 81. a násl., dle něhož měly padlé banky v době úpadku
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Reservy PJa vklady.

Ty reservy slouží arci též jako hotovost banky ku směňování
státovek, resp. ku doplnění 5%ní zálohy u pokladničního Madu.
Hlavní jich účel však je zajišťovati likviditu vkladú.
a) Reservy fedin)11Ib pramenem likvidity vkladú.

'!'!'I
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Každ)'T úvěrní ústav je přísně vzato nelikvidní, to jest nemúže
svým závazkúm v jejicb celosti v každém okamžiku dostáti.
Kdyby mohl, pí'estal by býti úvěrním ústavem. Měl-li by někdo
u banky vklad jdoucí do mi1lionú, sotva by mohl od ní vyžadovati, aby mu jej ihned v hotovSTch vyplatila (ať ve zlatě, ať v bankovkách).
V Evropě by si však banka hotovost opathla na pL rediskontem svého směnečného materiálu. Proto v Evropě mluvíme
o bance, že je likvidní, tehdy. chová-li takové hodnoty, které mohou
v každém okamžiku býti likvidovány. Toho ve Spoj. Státech není.
Není tam rediskontu, a proto jsou reservy v hotovosti pro banky
fed1:ným pramenem ZikV/:d'ity vkladové. Pí:irozeně musí býti tedy
daleko větší, než-li u bank evropských, z čehož plyne značná 'ztrá ta
úrokú prQ banky samotné, a což je ještě horší, jejich pramalá
likvidita. Tato úprava reservní soustavy (ph současném nedostatku
rediskontu) vyžaduje totiž od bank, aby byly pHpraveny dostáti
svým závazkúm ať v celku, ať z části, kdykoliv z oné hotovosti,
již chovají u sebe (neb u svého Reserve Agent-a) - což ovšem je
holá nemožnost, týká-li se,ten požadavek většího objemu závazkú.
Dokud ovšem - což platí pro doby normální - m,usí banky
v běžném obchodu splňovati jen nepatrnou část svých závazkú,
nepociťují nevýhodu svého postavení.
Jakmile však vznikne
panika, která vyžaduje na bankách splnění všech jejich závazkú
celkem za 23,731,707 dolL bankovek v oběhu, Bankovky ty však byly
kryty dluhopisy spolkoV)Tmi, jichž nominální hodnota obnášela 25, 855, 400
doll" ježto kurs spolkových dluhopisú byl vždy nad parL Je úejmo, že
i takové bankovky byly tedy plně kryty, Proto je zcela nepravděpodobn)T
předpoklad O b s t ú v, c, d., str. 61, že by pH panice poděšeni majitelé
bankovek je hromadně pJ:-edkládali ke směně, Naopak dle S c h um ache r a: Ursachen der Geldkrisb, Dresden 1908 byly bankovky za poslední velké krise z r, 1907 ve Spojen)Tch Státech thesaurovány jako obzvláště
cenné oběživo, ve stejné míÍ'e jako kovové mince,

okamžitě,

což je druhá nemožnost, a to i pro nejlikvidnější evropské
banky, musí banky podlehnouti. První nemožný požadavek
(splnění všech neb veliké části závazkú bankou z vlastní hotové reservy) má svúj původ v soustavě bankovní - je tedy právní
a trval)'T, druhý (okamžité splnění všech neb většiny, zá.vazkú
banky) má svou pHčinu v události obyčejně nepí'edvídané - je
tedy faktický a náhl)'T. Stí'etnou-li se oba tyto nemožné požadavky
časově i místně, musí nutně nastati pohroma,
Jediný prosHedek, púsobící pi"edstižně, je naprostá dú,věra
v bezpečnost ústav'u a naprostá d'ltvěra v jeho Zikvidit$('. Neboť
dovede-li banka prokázati, že je vždy likvidní, nevznikne tak
snadno pochybnost o jej ích zdravých základech. Obstoj Í-li banka
v prvních dnech proti útokúm na její hotovosti (runúm), dostaví
se brzo uklidnění a důvěra. Těší-li se ale banka všeobecné vážnosti
a vzbuzuje-li svou dúležitostí, velikostí a významem důvěru, která
je podkladem úvěru, nedojde pravděpodobně vúbec k útokúm na
její hotovosti. Evropa se těší této preventivní ochraně, Unii však
chybí: strnulost reserv a roztHštěnost bank ničí dúvěru v jich
likvidnost i bezpečnost. Proto tam začasté dochází k runúm
a ježto, záloha - jediný pramen likvidity - je zpr~vidla co
nevidět vyčerpána, též k insolvencím bank
~, Účinky

Účinky

v)lše reserv vkladov)Jch.

reservní soustavy vkladové púsobí opět na rozpětí

úvěru (aa)' a na cedulovou S01-1stavu samu (bb).

aa) BezprosHední účinek na objem úvěru je ten, že výška
pohotových reserv vymezuj e současně maximum phpustného
úvěru.

bb) Účinek sub aa) uvedený púsobí i na oběh bankovek
(tedy ced$(,lovo1t sou,stavu.) , neboť banka, která pH dané reservě
má vyčerpáno maximum' úvěru, i kdyby měla zásobu bankovek,
nemúže j ich pro poskytnutí úvěru použíti ani pH sebe větší poptá vce,
poněvadž si jich do reservy nesmí započítati, leda nepHmo, že by
jich totiž použila ku vyplácení vkladů (a že by byly phjímány,
což je pravděpodobno, ne však nutno, ježto nemají legal tender
characteru) .
Co se týče pÍ'f;~depsané výše pohotových reserv, nelze nijak
fíci, že by jakožto jediný pl:osHedek pro likviditu ~kladú byla
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pHliš vysoká, neboť i při menších poruchách na penezmm trhu
se ukazuje býti nedostatečnou. Za normálních časů arci nejen dostačuj e, nýbrž u srovnání s evropskými bankami banky ve Spoj ených Státech silně zatěžuje.
AbYGhom mohli správně posouditi účinky výše reserv na celou
bankovní soustavu ve Spojených Státech, sledujme nyní podrobně
a soustavně koloběh hotových reserv, jehož jsme se povrchně
dotkli již na několika místech.
Řekli jsme, že venkovské banky mohou 3/5svých záloh, banky
reservních měst pak Yz svých záloh dále ukládati do měst ústřed
ních reservních, což venkovské banky i banky reservních měst
v pokojných dobách rády činí, nechtějíce, aby jejich tou dobou
zbytečně veliké zálohy doma nečinně zahálely. Řekli jsme dále,
že zejména Nový York vždy obdržuje lví podíl ze záloh bank
celých Spoj. Států, protože úrok poskytovaný na burse je obyčejně
vyšší než pE jiném uložení, a bursa novo-yorkská je nejdůleži
tější ze všech amerických peněžních burs. Nastane-li však pot(eba
větších výplat (jako pí'i žních), je pl:irozeno, že "out of town"
banky (t. j. banky nacházející se mimo město Nový York) žádají,
aby jim jejich zálohy byly vráceny. Je-li doba zcela klidná a peněz
hojnost, mohou jim novo-yorkské banky vyhověti. Je-li však
peněžní trh napiatý aneb jeví-li znepokojení, a venkovské banky
žádají vrácení záloh, aby samy byly vyzbrojeny, tu nastávají
trpké obtíže. Novo-yorkské banky musejí vypovídati půjčky,
jež bursovní spekulaci poskytly (t. zvané calling in loans), a následek je, že dochází k hromadnému prodávání cenných papírů,
čehož obyčejně ještě contremina (neboli spekulace a. la baisse)
bezohledně využij e. Děj e-li se takové "uvolňování" bankovních
prostředků ve velkých rozměrech, může lehce nastati bursovnÍ
panika a může dojíti i ke krisi.
Může se však také státi, že novo-yorkské banky si nepí'ejí vypovídati půjček, na příklad z toho důvodu, že samotny mají veliký zájem na bursovní situaci a bojí se následků, jež vypovědění
půjček pravděpodobně bude míti. Nebo též proto, že spekulanti
nebo brokeE, jimž půjčky byly poskytnuty, jsou jejich obchodními
a finančními přáteli a spojenci, a že si nepřejí uvésti je do tísnivého
postavení. Z těch a jiných příčin se může státi, že novo-yorkské
banky vyrovnají v hotovosti své závazky, jen pokud nebude vy-
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hnutí. Nyní nastane, rozumí se, mezi bankami bezohledný zápas
o hotovosti a banka, jež si nějakou zálohu zajistila, za nic na světě
jí nevydá a bojí se vypomoci některé jiné bance sebe menší částí.
(Stává se, že některé banky nashromáždí až 50% svých vkladů
v hotov)lch penězích, jež úzkostlivě stl'eží a nevydají.)
Nemá-li totiž nějaká banka zákonné zásoby hotovosti, vstoupí
v platnost pi'edpisy stanovené pro pH pad, že se vyskytl schodek
v záloze. Ustanovení ta, jak z popisné části jasno, záležejí prostě
v tom, že bance po dobu schodku jsou zakázány všechny passivní
obchody (zejména diskontování směnek) a její dovoleno diskontovati směnky jen a. vista.
Vezměme

pHklad:

Má-li banka na pL v některém centrálním reservním městě
vkladů, musí chovati zálohu nejméně 25 tisíc doll.
Kdyby nyní diskontovala jakoukoli směnku, stouply by jej1
vklady (byť i diskontovaný obnos nevyplatila, nýbrž pHpsala
k dobrému), a tím by porušila poměr mezi svými vklady a zálohou.
Musí se proto každého diskontování vzdáti. Na druhé straně,
nechce-li se prohlásiti insolventní, nesmí odepHti žádného vyplacení
vkladů v hotovosti. Kdyby vyplatila za vklady 10 tisíc doll.
v hotových, klesla by její záloha na 15 tisíc doll., a její vklady by
měly obnášeti vlastně jen 60 tisíc doll. Ježto hotovostí v kritických dobách se jí pravděpodobně nedostane, ponevadž každá
banka žárlivě chová, co má, bude po celou kritickou dobu nucena
odepHti obchodnictvu, průmyslu a zemědělství jedinou pomoc,
kterou mu můze prospěti, t. j. poskytnutí úvěru diskontem směnek,
ač její postavení je~tě není zlé, a pokladna její chová ještě poměrně
dost značnou hotovost. A tu ještě je odkázána na blahovůli
Comptrollera oběživa, jenž by měl právo žádati na bance, aby do
30 dnů zálohu uvedla na pravou míru pod pohrůžkou nucené
likvidace. Následky těchto pí'edpisú pro banku často nezáležejí
však toliko v tom, že nečinně musí pl:-ihlížeti na tíseň hospodái'ského
života, nýbrž obyčejně se stává, že odmítnutí směnky se bleskurychle rozhlásí a vzbudí nedůvěru k bance (ježto vei'ejnost americká
jev celku s bankovními pi'edpisy dosti málo obeznámena a vidí
v odmítnutí prvotHdních směnek oHesení postavení banky)
a urychlí "run" na banku, jenž konČÍvá její insolvencí.
100 tisíc doll.
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N ej větší vadou této reservní sousta vy je tedy jej í tyrdos t
(strnulost) a nepružnost. Kdežto shora (str. 196) jsme poukazovali
na to, že nepružnost bankovek a v důsledku toho jich .okamžitá
nerozmnoZitelnost je pl'ekážkou rozpětí úvěru, pokud zvýšený
úvěr vyžaduje též rozmnožení oběživa, tedy pouze v jednom
směru, musíme na tomto místě položiti důraz na to, že strnitlost
reserv je pI'ekážkou rozpětí úvěru v každém směru, tedy také
v tom pHpadě, že by se poskytnutými úvěry mohlo disponovati
šeky. S nepružností reservní soustavy spadá tedy v jedno nepružnost úvěru vůbec. Jen cástečnou odpomocí v této nesnázi
bývá, že pokladniční úl'ad svěhlje Národním. Bankám části své
hotovosti, zvy~uje takto jich reservu a umožií.uje jim takto větší
rozpětí úvěru.

Nyní uvažme, zda by se poměry mohly vyvinouti jinak, kdyby tu
byla silná ústl'ednÍ banka, ph čemž bude vhodno porovnati americké
poměry s evropskými.
Hlavní rozdíl v reservní soustavě mezi Evropou a Unií je ten, že
v Evropě reservy za bankovky a reservy za vklady se neodlišují, nýbrž
ony jsou podkladem i těchto.
Evropské banky nechovají zpravidla vymezenou výši zálohy za
vklady, nýbrž pravidelně se ponechává reservní politika bance samotné.
Záloha, pokud ji banky chovají, záleží obyčejně v batlkovkách. Kdyby
nestačila, opatl'ují si novou zálohu rediskontem směnek. Péče o zálohu
za bankovky phpadá cedulové bance. Vidíme tedy, že v evropských
soustavách je reservní politika značně zjednodušena; zálohu za vklady
převážně tvoří bankovky, a tak zb}7vá vlastně jen péče cedulové banky
o zálohu za bankovky, kteráž záloha je zároveň úhradou.
Zlatá zásoba, již jednotlivé evropské cedulové banky chovají
u sebe, není ovšem věrným odleskem a měHtkem bohatství obyvatelstva
říše, v níž se nalézají. Zlatá reserva je zálohou za bankovky a proto
její výše bývá odvislá od v}'še bankovek v oběhu. V zemi, která pouiívá
mnoho oběživa, bude oběh bankovek i zlatá hotovost veliká (na pl.
Francie). V zemích pak, kde je zavedeno mnoho úsporných platebních
zúízení (jako šekovnictví, žírové zaHzení, poštovní clearing atd.),
bude platiti opak (na pl. Anglie). Vidíme tedy v Evropě, že reservní
soustavy jsou co nejhospodárnější, protože na poměrně malých zál~hách
vybudovaly značné úvěrní systémy. (Klassickým pl'íkladem Je tu
Anglie). Leč v posledních dobách se namnoze l'važuje o tom, zda př~
tomné zlaté..zálohy jsou postačitelny. Rostoucí obchodní vztahy meZInárodní, jakož i rostoucí obchodní a průmyslová činnost uvnitř hranic
zdají se vyžadovati zvýšení kovového pokladu. Mezistátně je to zvýšená
poUeba zlata ku vyrovn\'iní rostoucích sald z platebních bilancí, ve

,'nitrozemí rostoucí potleba oběživa, jež stoupá pí-es zavedení mnohých
platebních.l )

surrogatů

Můžeme tedy shrnouti charakteristické známky evropských soustav

reservních

následovně:

jsou co nejjed1IOd'ltŠŠ'Í, ježto vkladům i oběživu slouží vlastně táž
reserva (jež u velikých národů evropských spočívá ve zlatě),
1) Sir Felix Schuster, gouverneur "Union of London and Smith
Bank"-y v lednu (1913) na valné hromadě akcionái"ské prohlásil, že s rostoucí v:í'robností různých zemí, od nichž Evropa dostává svoje zásoby
potravin a surovin, poptávka po zlatě pravděpodobně bude stále stoupati,
V tomto ohledu lze pr:í' očekávati, že zvýšená světová výroba zlata bude
dostatečnou, ale ne v'Íce než dostatečnou. Navazuje na to, mini, že je nutno,
aby zlaté zásoby v peněžních úsHedích byly zv:í'šeny a to zejména též od
jednotlivých bank, aby bí'emeno zvyšování nepacUo toliko na banku cedulovou.
Též president říšsko-německé banky H a ven s t e i n učinil v téže
době prohlášení v podobném smyslu, tvrdě, že reservy Hšsko-německé
banky jsou nedostatečné.
V témž smyslu se vyjadí'ují též E dg a r J a f f é ve své práci "Das
englische Bankwesen" 2. vydání, Lipsko, 1910, poukazuje na nebezpečí, jež
plyne pro Anglii z té okolnosti, že na malé reservě anglické banky spočívá
celý úvěrní systém anglického národa (proti ,;g 63 mill. zlaté zálohy je na
,;g 900 mill. bankovních vkladú a oběh bankovek). Podobně anglický tajemník pokladu G o s che n se vyslovil pro to, aby soukromé banky byly
zákonem pHdržovány k tomu, aby chovaly u sebe větší pohotové zálohy.
(Srov. L u m m, c. d. str. 30.)
V Německu na pí'. Heaigenstadt (Der deutsche Geldmarkt, Schmollers
Jahrbuch sv. XXXI.) se pHmlouvá, aby veškeré úvěrní ústavy jistou část
ci:dch prosHedků (vldadú) chovaly v hotovosti, resp. složily u Hšské banky.
K těmto návrhům se přildoňuje též L u m m, c. d. str. 38 a násl.
Z uvedených názorú a konkrétních návrhú zdá se plynouti, že v Evropě
tendence reservní politiky směí'uje spíše k decentralisaci, než lccentralisaci,
jíž postrádáme ve Spoj. Státech. Ve skutečnosti však nikdo z těchto theorehků a praktikú se nepřimlouvá za decentralisaci reserv, n:í'brž u všech
je společná snaha toliko usilovati o zvýšení pohotovosti tím, že by i jiné
ústavy se poněkud vyzbrojily pro stísněnější doby a nespolehly se toliko
na ústí'ední cedulový ústav, kter:í' je v kritických dobách vystaven sousHeděným útokúm celé Hše a event. i ciziny. O anglických poměrech platí tyto \
snahy ještě ve zvýšeném měřítku, poněvadž Londýn je ~~ peněžním .
ústředím světa a má plné nevýhody tohoto svého postavení v tom ohledu,
že jeho zlatého pokladu se dotknou nejtiže nejen krise místně anglické, anebo
všeobecné, nýbrž i místní krise jiných zemí (americká 1907), a následkem
toho jeho zlatá reserva je stále vystavena útokúm celého světa.
Loeven,tein: Cedulové bankovnictví americké.
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jsou co 1tejprltŽně/ší, ježto opírajíce se o cedulovou soustavu,
z centrálního reservoiru vždy tolik hotovosti, kolik jí po-

čerpají

třebují,

jsou co neflwspodáměfší a proto nejúčelnější, ježto reservami se
neplýtvá a na malých reservách spočívají úvěrní systémy v pravdě
obrovské,
jsou veskrze ústřední, s tendencí, aby byly zvětšovány a decelltralisovány; ne však zrušením ústřední zálohy, nýbrž tím, že i soukromé
banky se mají zásobiti jistou zálohou, aby v kritick)lch dobách jejich
požadavky nedolehly celou tíhou na ústl-ední cedulový ústav.
Ve Spojen)'ch Státech vidíme však pravý opak:
Reservní soustava postrádá fednoduchosti, ježto zálohy jsou tu
dvojité,
je zcela 'Ilepr'ltžlIá, ježto nepružné oběživo a jen ono, jež banky
samy chovají, (není tu centrální reservy), je pramenem jich likvidity!
je nehospodámá, ježto banky musí stále u sebe chovati veliké hotovosti, jež leží ladem v pokojných dobách a jež v kritických dobách
donucují banku k zastavení úvěru a k nečinnému pÍ'Íh1ížení na stísněný
stav peněžního trhu,
je úplně decentralisovaná, což pl'ináší pl'íslušné vady: p'í'i nejmenším
otl'esu úvěru bezohledně jedna banka od druhé vyžaduje hotovosti;
ba thesauruje, co sehnala, a tak místo aby si banky byly nápomocny
a pracovaly ruku v ruce, pracují každá pro sebe bez ohledu na druhé.
Nyní nastává otázka, zda by úsHední záloha musela býti Ve Spojených Státech teprve tvořena.
N a to je odpověděti, že v Unii mají větší zlatou reservu než ktpr)lkoli evropský stát. Proti zlaté zásobě, kterou chová spolková
vláda ve svých pokladnách, jsou všechny evropské reservy nepatrné.
Zásoby zlata ve Spojených Státech ze dne l. l'íjna 1912 se odhadujíl) na
1.841,382.435 doll. z čehož
609,910.326 doll. je v oběhu
166,063.940 doll. se nalézá v pokladně spolkové jakožto majetek vlády.
Ostatek t. j. 1,065,408,169 doll. se chová ve spolkové pokladnici
jako krytí za vydané zlaté poukázky, z nichž
119,165,899 doll. se nalézá v majetku spolkovém
946,242,270 doll. je v oběhu.
Odečteme-li zlato v oběhu a poklad zlatý, jejž spolková pokladna chová jakožto majetek (assets) vládní, který musí býti chován
1) The \Vorld Almanac and Encyc10pedia 1913 (dle výkazu COlllptTOllera oběživa za rok 1912) str. 271. V)Tkaz COlllptrollera oběživa za rok
1913 nespecifikuje jednotliv)Tch položek.

pro směňování stá!ovek (g~eenba::(s) ,a poklad:, poukázel~ z}'. 1890
a konečně pro moznou zmenu stnbrnych dollall1, zbude Ješte obnos
1065,408,169 doll.
jako krytí za vydané zlaté poukázky.
Zlaté hotovosti p'í'edních evropských cedulových bank obnášejí 1)
Anglická banka ......................... 194,688.600 doll.
Francouzská banka ..................... 650,435.000
"
Říšsko-německá banka .................. 248,815.000
Ruská banka .......................... 636,140.000
Rakousko-uherská banka ................ 273,455.000
"
Nizozemská banka ..................... 59,255.000
Italská banka... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 218,055.000
Norvéžská banka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.200.000
Švédská banka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23,700.000
Švýcarská Národní banka.. .. . . . . . . . . ... 32,170.000
"
Španělská Banka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83,250.000
Národní belgická banka... . . . . . . . . . . . . .. 49,245.000. " .
Obnáší tedy zlat)l poklad chovaný v pokl~d~1~cích ,vl~dy ;Vashmgtonské (jakožto depositá'íe), který by mohl SlouzIŤl Jak? u~tredm reserva:
tolik, jako zlaté hotovosti cedulových b.al1l~: anghck.e, francouzske
a německé dohromady. Na základě amencke hotovosŤl 1.065,408.~69
doll. je totiž vydáno oběživa zrovna jen 1.065,4.08. 169 doll'v:v e zlatyc~
poukázkách, tedy obnos rovnajíd se hotovostI, kdezto pn soustave
třetinové, jako má Pl'íldadně banka l'išsko-německá, mohla b~, tat?
zlatá re!'erva býti ústl'edním reservoirem, odkud by banky v pnpade
potřeby mohly prostl'ednictvím rediskontu čerpatI nutnou hotovost
v mí'í'e více než dostatečné.
Mohlo by se to tím spíše státi, ježto Nárocll1~ i ost~tní banky chovají též značné hotovosti ve zlatě, ač k tomu nejsou 11lkterak nuceny.
Následující čísla nás o tom přesvědčí. 2 )
18.520 StátCelkem
7473 Národních a ostat25.993 bank
ních Bank
ních bank
dodávajících V)lchová
chová
kazv chová:
Zlaté mince: 143,762.658·50d. 81,476.494'62 d. 225,239.153'12 d.
Clearing H o u s e : , ; ,
Gold Certificates: 89,443.500'--"
89,443.000'- "
Zlatých poukáz.: 323,619.310'- " 223,621,940'- " ..547,244.250'- ",
Odečteme-li zlaté poukázky, jež jsou zahrnuty JIŽ v obnosu zlate
hotovosti chované v pokladně spolkové, zbývá ještě značný obnos
314,682.653'12 doll.,
jež chovají banky ve zlatě jako zálohu.
v

1) The Economist London, 5. l'-íjna 1912. ~~~ov. \Vorld v~lmanac i,e
uvádí v dollarech (str. 272), což my pro snadne)Sl rozhled ucmíme take.
2) COlllptr. of Curr. Rep. 1913, str. 54.
14*

213

212

Kdežto tedy v Evropě zlato, jež je v oběhu, je oběživem v plném
obnosu (ve své nominální hodnotě), zlato pak, jež se nachází u ústřední
cedulové banky, bývá podkladem pro vydání oběživa v obnose až trojnásobném, vidíme v Unii, že z odhadované zásoby zlata
1841 mill. doll. záleží
1065 mill. doll. ve zlatě, za něž jsou vydány zlaté poukázky,
z nichž však jen
399 mill. doll.
se nachází ve skutečném oběhu, kdežto 547 mill. doll.
119 mill. doll.
chovají banky jako reservu a
spolková pokladna jako majetek vládní. Ostatek totiž
776 mill. doll. pozůstává ze zlatých mincí, z nichž opět jen
295 mill. doll.
se nachází ve skutečném oběhu, kdežto ....... 166 mill. doll. chová
chovají
spolková pokladna jako maj etek vládní a okrouhle 315
banky jako reservu.
Vidíme, že z celé ohromné zlaté zásoby 1841 mill. doll. pouze
694 millionlt doll. (399+295)
nachází se ve skutečném oběhu v plném obnosu a toliko
I66 tnill. doll.
slouží jako záloha pro státovky a pokladniční poukázky z r. 1890, jichž
obou dohromady obíhá bez mála 350 mill doll.
Ze všeho plyne, že Spojené Státy by se svou zlatou zásobou dávno
vystačily, kdyby jí jen hospodárně využily.
Řekli jsme konečně o evropských ústl"edních reservách, že jeví
tendenci ke vzrůstu a k rozmnožovánÍ. I po té stránce záloha Spoj.
Států více než vyhovuje:
Zálohy totiž obnášely:
u pokl. úřadu
u angl.
u francouz.
u banky
Spoj. Států
banky
banky
hšsko-německé
R. 18781)
130 mill. doll. 110 mill. doll. 190 mill. doll. 50 mill. doll.
195
R. 19122) 12313) " "
650
249
Kdežto tedy zlatá zásoba ve Spoj. Státech se téměí z 10násobnila,
dosáhla největšího rozmnožení u evropských cedulových bank zásoba
í'íšsko-německé banky, která, se sotva zpětinásobnila. 4 )
1) Viz "Economist" z 9. !'ijna 1909.
2) Viz shora uvedenou statistiku ("Economist" 5. října 1912).
3) Ph této číslici odpočítán z celkového obnosu 1841 mill. doll. obnos
610 mill. doll., který je v oběhu.
4) Mint. Report za 1. leden 1910 udává celkové zlaté zásoby jednotli-

vých velkých národů takto:
Spojené Státy: 1.638,600.000
Anglie:
564,500.000
Francie:
926,400.000

Německo:

190,600.000

Rakousko-Uhersko:
358,900.000
(Patrně se zde jedná jen o odhady.)

V celku tedy možno í'íci, že ústl"ední záloha, které by mohly Spojené
Státy použíti, vyhovuje nejpNsnějším I;>?ž~da;kľlll1, )aké možn? klá~ti.
Kdyby tu byla ústřední banka, byla bYJ1ste davn? plevzala sprav~.~eto
zálohy, která není dnes ničím jiným než deposlte1~ kovt~, za ne}z '8.~
vydávají poukázky. Kdežto zálohy, jež banky muse]1 dle z~kona v Unu
chovati, by se u nás musely zdáti plýtváním hotovostmI, .b~~ou tam
v kritických dobách následkem špatné reservní ,souvstavy }este n~do
statečnými.1) A tak Unie, která by mohla pn svem sel~ovmm st;tem~
vystačiti s malou zálohou ústřední, nemůže přes svůJ značny zlaty
poklad, jenž jejímu bankovnictví není svělen k použití, svého finančnictví
vyzbrojiti pro sebe menší otl"es. 2 )

r) Očinky zpúsobu ~tlOŽMZ,í reserv (konce1~trace kapitál~t.)
Dosud jsme si všímali účinků, jaké má '/Jf1še vkladových
reserv jednak na výdej bankovek, jednak na rozpětí úvěru; než
i zpúsob uloženi těchto reserv, jak ho zákon pÍ'ipouští a jak se ve
skutku děje, plodí zvláštní účinky v americkém peněžnictví a to
koncentraci pen ě žní h o k a pit á 1 u.
Veliké bÍ'Ímě vkládových reserv je ulehčováno americkým
bankám tím, že neplatí ze vkladů buď žádných nebo jen nízké
úroky. Bankám centrálních reservních měst dále ještě tím, že
se odškodňují vysokým úrokem placeným za call1oans na bursách.
Bankám pak, jež nejsou v centrálních reservních městech konečně
tím, že značnou část záloh ukládají dále u svých "reserve angets".
Tím t o z n o v u u k 1 á dán í m z á 1 o hna stá v á h r 0ma dění hotovostí v centrálních reservních
m ě s tec h a t a k k o n cen tra ční p och o d, k t e r Ý
byl u s k u teč n ě n t é mě}" v e vše c h h o s pod á ř1) D a v i d R. For g a n, í'editel (president) ,,~ationa! City B~nl~ oť
Chica"o" mluvě na výroční schúzi New York Credlt Men s AssoclatlOn
23. let>dn~ 1913 o roztříštěnosti americké reservní soustavy,pí'irovnával
americké bankéře k majitelům domů, kteří by měli naHzeno, aby k odvrácení ohně chovali konývky vody, místo ústředni nádržky s rourami a hasičskými stanicemi pro všeobecné používání. "Doposud," pravil, "každ):
bankéi' chová pouze svou soukromou konývku jakožto zálohu pro svou
potřebu. Proto v době paniky nemáme nadržky v zál~ze, odk~dž bycho~
mohli čerpati. Každý drží svou kon)Tvku pro sebe a zakonem Je rn,u bra~
pěno v tom, aby ji použil. (Viz New York Times z 24. ledna 1913.)
2) F i s kec. d. str. 585 tvrdí, že pro vydáváni bankovek není potřebí
ústředního ústavu v té míře, jako pro účinnou ústředni zálohu.
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ských odvětvích SpojenýchStátú a nadešel
též v jej i c h pen ě žni c tví. O této koncentraci promluvíme
nyní poněkud šíl'e. 1)
Koncentrace peněžního kapitálu ve Spoj~ných Státech se
brala dvojím směrem:
I. z venkova do velkých měst a to obzvláště do Nového Yorku
II. uvniH samotného Nového Yorku do rukou několika ne~
obyčejně obratných bankéJ:-ů.
ad I. Phčiny prvého směru jsou povahy všeobecné, ale i též
~'ázu po výtce amerického. Všeobecně lze totiž hci, což platí
1 o Evropě, že peněžnictví se soustí"edívá ve velk)Tch městech, kdež
vyrůstají nejsilnějšl bankovní závody, bursy atd.
Ve Spojených Státech však vedle toho je tento sousti-edivý
postup neobyčejně podporován znovuukládáním záloh u "reserve
agents". Bylo by sice pHrozeno, aby se všem centrálním reservním
městům, totiž Novému Yorku, Chicagu a St. Louisu, dostalo těchto
hotovostí stejnou měrou. Že Novému Yorku se dostává pJ:-evážné
většiny těchto reserv, ba že venkovské banky v určitých dobách
ročních krom oněch zmíněných reserv ukládají tam značnou část
svých vlastních vkladů, nutno vysvětliti takto:
Nový York je pí'edně peněžním a bankéí'ským stl-edem celé
Unie. Postavení toho si dobyl tím, že ode dávna byl největším
~ěstem Unie, největším ph stavem jejím a branou ("gate") Jak bývá zván - Ameriky. Veškeré peněžní obchody Evropy
s Amerikou se konají prosHednictvím Nového Yorku. Proto počet
bank tam je největší, clearing jejich obnáší více než polovinu
veškerého clearingu Unie.
Druhým důvodem koncentrace peněžních zdrojú v Novém
Yorku je, že se tam nachází, jak jsme již J:-ekli, největší peněžní
bursa v Americe.
Následující statistika ukazuje, jak značná část peněžních
prosHedků novo-yorksk)Tch NálOclních Bank je uložena na krytí
cennými papíry.2)
1) o této koncentraci viz podrobněji náš článek v Peněžní Revui, roč. 1.,
4, 5, 7 (r. 1913).
.
2) Statistiku tu uvádí H a u ser: Die amerikanische Bankrefonn
Jena 1914 str. 16 (pramene neuvádí), novější statistiky byly uvedeny v se~
stavení J. B. Nivena ná str. 141. pozn. 1. a pokrač.
číslo

Půj čky

a diskonty Národních Bank novo-yorkských v mill. doll.
22. fVlI I. 23.jIX. l.jlX. l.jIX. 7.jVI.

1907

1908

1909

1910

1911

do odvolání,!) kryté
směnkami s jedním nebo více'
G
7
9
9
16
podpisy .. ...............
Tytéž, kryté akciemi, obligaéemi aneb jin)Tm osobním
374
385 328 331
krytím .................. 251
Půjčky na čas,2) kryté směnka146
145 176 177
mi se dvěma ne b více pod pis y 161
132
163 170 197
Tytéž, kryté sola směnkami .. 130
Tytéž, kryté akciemi, obligacemi nebo jiným osobním
245
223 188 188
krytím .................. 152
923 871 902
903
Celkem ....... 710
Dle tohoto pí'ehledu bylo průměrně 61·6% peněžních zdrojú
novo-yorkských Národních Bank uloženo na krytí cennými papíry.
Ad II. Kdežto koncentrace peněžní zmíněná sub I. stává, byť
snad nikoli v té míÍ'e jako v Unii, více méně v každém státě, ježto
Í'Íšské město se stává tepnou peněžnictví, nenalezneme koncentrace
druhého rázu nikde mimo Spojené Státy.
Tím, že Nový York se stal jakousi úsHednÍ nádržkou amerických peněz, nebylo ještě daleko uskutečněno sousHedění disposičnÍ moci nad nimi. Měla-li disposiční moc nad vklady jisté banky
býti získána, musila býti koupena banka, čili, ježto banky jsou
akciov)Tmi podniky, většina akcií, (menšina nemá zastoupení).
Vládnouti pak nějakým podnikem na základě většiny akciového
kapitálu nazývají ve Spojených Státech "kontrolovati nějaký
podnik". Nestačila by pÍ'Írozeně kontrola jednoho ústavu k ovládání peněžního trhu. Čili uskutečnění koncentrace peněžních
prostl'edků v několika málo rukou pÍ'edpokládá získání "kontroly"
nad bankovními ústavy nejsilnějšími, po pHpadě nejčetnějšími.
Cesta ku získání kontroly tu může býti dvojí: buď osoba, jež
se chce domoci "kontrolujícího" vlivu nad nějakým ústavem
bankovním, sama (po pÍ'Ípadě se svými spojenci) získá většinu
akcií anebo v pÍ'Ípadě, ze již ovládá nějakou banku zahdí věc tak,
Půjčky

1) T. zv. cal! loans.

2) T. zv. Time loans.
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že ústav jí samou "kontrolovaný" získá většinu akcií nového
ústavu. V posledním pHpadě nemá tedy sama dotyčná osoba vlivu
v ústavě nově okupovaném, ale prostřednictvím svého starého
ústavu, (jehož má kontrolu), i nový ústav ovládá. Kontrola zaručuje naprosté panství, ježto t. zv. ředitelstvo (board of directors)
odpovídající naší správní radě, je určováno většinou akcionáí-ú
a president, vicepresident a cashier (o jichž postavení jsme již
mluvili) jsou opět ustanovováni ,,l"editelstvem".
Koncentrace tato, tedy osobní, (a cont!. concentrace zmíněné
sub I., tedy místní) mohla býti ve Spojených Státech provedena,
poněvadž podmínky pro získávání kontroly jsou tu obzvláště
pHznivy:
a) poněvadž akciové kapitály amerických bank bývají velice
malé. 1) Tím vzniká mezi akciovým kapitálem banky a výší jejich
vkladli velký nepoměr, a peněžní oběti poměrně malou, lze získati
disposiční moc nad velikými vklady.
b) Získání "kontroly" je ulehčováno pomocí t. zv. "holding
companies" (drzebních společností). Nemá-li někdo dostatek
peněžního kapitálu, aby si získal většinu v nějakém podniku,
úídí držební společnost, jejíž účelem je držeti cenné papíry pro
tí'etí osoby. Je zjevno, že též pro držebnÍ společnost stačí, aby
získala 51% akc. kapitálu k získání většiny. Obnáší-li úhrnný
akc. kapitál této držební společnosti právě jen oněch 51 %, múže
kdokoli, získaje si většinu v oné držeb ní společnosti, (čili něco málo
pí-es polovinu obnosu representujícího oněch 51 %) získati si
kontrolu vpúvodně myšleném podniku asi .85-26 procenty hodnoty jeho akc. kapitálu. 2)
Tyto "Holding Companies" mají však pro bankéí-e Národních
Bank také ten pohodlný účel, že jim umožií.ují prováděti obchody,
které by jinak dle zákona o Národních Bankách prováděti nemohli. Tak na pL: hypoteční obchod. 3)
1) o pHčinách toho srov. str. 127, též pozn. 3 tamtéž.
Z) Z nejproslulejších držebních společností byla t. zv. Northern Security Co., jež sloužila známému železničnímu králi J. Hillovi k získání
kontroly v severním železničním systému Unie.
3) Pí'ed Pujo committee pi"edseda í'editelstva First National Banky
v .Novém Yorku, Baker, v}'slovně uznal, že First Security Co. držební
společnost, zÍ'Ízená jeho bankou, sloužila k prováděni obchodů, které banka
sama dle i.ákona nesměla podnikati. (Viz The New York Times z 10. ledna
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c) Zjednání kontroly v nějakém podniku je ulehčováno t. zv.
i11,terlocking di'l'ectorates", to jest i'editelstvínlÍ zasahujícími z j ed~oho podniku do druhého. Člen Hditelstva jedné společnosti
může býti členem hditelstev jin)'Tch, ba dle panující prakse i v r'editelstvech společností konkurrujících. 1 )
d) Tak zv. chai1~ ba1~ki1tg (fetězové bankovnictví) počíná si
následujícím, ne zrovna chvalným způsobem, chce-li získat kontrolu nad několika bankami: zakoupí se většina akcií jisté banky;
u jiné banky lombardováním těchto akcií nabudou se prostl'edky
k získání většiny akcií nějaké tl'etí banky, s kterýmiž jmenovaný
postup se opakuj e. Dlužno však podotknouti ke chvále amerického
bankovnického stavu, že toto zavrženíhodné počínání u prvotl'ídních bankél'ů se nevyskytuj e. 2)
e) Konečně nikoli podcenitelným činitelem ph získá vání
kontroly a tím i uskutečií.ování koncentrace peněžních kapitálú
je rostoucí vliv několika osob, jenz se proměií.oval. znenáhla v.e
tina1~ční moc toho stupně, že se jí nikdo neodvážIl vzdorovatI.
Neboť odpor se často stal svému púvodci osudným.
1913, str. 2.) Aby účel, za nímž tato držební společnost byla zÍ'Ízena, (držení
cenných papírú, jimiž by kontrola banky Bakerovy nad jinými ústavy byla
zajištěna) nebyl zmařen tím, že by některý akcionái" First National Banky
byl zcizil svúj podíl na této držební společnosti, bylo stanoveno, že podíl
na té společnosti múže býti zcizen p~)Uze nerozdílně s akcií banky.
Tato společnost" First Security Com pany" byla spravována od trustees
t. j. od osob, v jejichž prospěch se akcionáh vzdají práva hlasovacího a rozhodovacího. Ježto těmito" trustees" byli jmenováni president, vicepresident
a cashier banky kontrolující, byla totožnost zájmú zcela pojištěna. (Viz
The New York Times a The Sun ze 6.-9. ledna 1913.)
1) Tak bankéÍ'ská firma J. P. JVIorgan buď sama anebo členy své finny
byla zastoupena v Í'editelstvech 73 společností ~nezistá:ních (int~rsta~e.:. j:
společností, jichž působiště se vztahuje na více států Ume); spolecnosh, )lchz
púsobiště je omezeno pouze na jediný stát nejsou v tomto počtu zahrnuty.
(Společnosti ty jsou jednotlivě uvedeny vNew York Times z 9. ledna 1913.)
Bankéř' Baker byl zastoupen v Í'editelstvech 57 společností. (Podrobně
uvedeny v New York Times ze dne 12.·ledna 1913.) Je pochopitelno, že
vliv takových osob v i"editelstvech byl pl'evážný, i když neměly ony samy
většiny hl~sú, a že vlivu toho zejména mohly použíti a použily, jednalo-li
se o prodej nebo koupi akcií podnikú, jichž kontrolu chtěly zívs,kati..
Z) Postupen tímto smutně prosluli bankél' Morse a bratn Hel~z~,
o nichž mluveno pi"i panice z r. 1907. Srov. též H a se 11 k a mp: Knsls
1907, str. 14.
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Že za těchto phznivých podmínek koncentrace nejen místní,
(do města Nového Yorku), nýbrž i koncentrace uskutečňující se
v ruce stále méně četných, ale za to tím vlivnějších osobností také
nastala, nelze se diviti.
Potvrzení tohoto faktu pI'ineslo vyšeHování výboru zvaného
"Pujo Committee". V posledních letech obracela totiž vláda Unie stále
více svou pozornost k pokračující kon::;entracÍ na poli prťmtyslovém,;
:~koumala, jakého stupně toto soustavn:, sousti'eďování dosáhlo, a tam,
l<:d(O nalezla, že mohlo odstraněním a potlačením volné soutěže ohroziti
národní zájmy, snažila se použitím zákona Shermanova a novými zákonnými píedlohami sousti'edění nastalé přetnouti a nové zamezovati.
Ježto se stále více 07ý'valy hlasy, že též v peJtěžm:ctví pokročilo soustře
dění příliš daleko, byl Congressem úízen výbor po svém pI'edsedovi
nazvaný "Pujo Committee" I jehož úkolem bylo vyšetřiti, zde je pravdou,
žef'xistuje t, zv. pfněžní trust (money třust), t. j. soustředění peněžních
prostředkii v několika 1118.10 rukou.
Výsledky toh'oto vyšeHování jsou v hlavních rysech tyto: 1)
Třemi dominlliícími osobnostmi na penE'-žním trhu americkém
joou T. P. Morgan,2) majitel stejnojmenného bankovního závodu v New
Yorlm, James E. Stillman, předseda I'editelstva N ational City Banky
a zmíněný již George F. Baker, pI'edseda riditelstva, First Netional
Banky, oba poslední též v N. Yorku.
, Tito th mužové ovládli během času naprosto následujících 'I bankovních ústavú:
1. Závod J. P. l\Iorgana 3) s deposity ...... 163,000.000 doll.
2. Bankers Trust Co. s deposity ......... 205,000.000
3. Guarantee Trust Co. s deposity ........ 292,000.000
4. National City Bank s deposity ......... 274,000.000
5. First National Bank s deposity ........ 149,000.000
6. Chase National Bank s deposity ....... 125,000.000
7. National Bank of Commerce s deposity 190,000.000 "
Celkem s deposity .......... 1.398,000.000 doll.
I( tomu pI'istupuje ještě ovládání dvou velkých pojišťujících
společností: Equitable Assurance Co. a Mutual Life Insurance, jichž
prosti'edk y (ne sice v hotových penězích, nýbrž z velké části v cenných

1) Následujicí údaje jsou čerpány z obsáhlY-ch statistik a pÍ'esných
výpovědí svědeck)Tch uváděných v denních listech Novo-yorkských, zejména

New York Times, The Sun a The Evening Sun, v prosinci 1912 a lednu
a únoru 1913.
2) ZemÍ'el v prvních měsících minulého roku. (1913.)
3) V uváděných číslech nejsou zahrnovány vlastní prostí'edky dotyčných bank, nýbrž toliko deposita.

papírech) obnášejí dohromady 1.001,000.00 doll. TÍ1:1 způsobem vládnou
oni muži 2.399,000.000 dollary.l) V tomto obnos~ .JSou ~ahrn~ty pouze
přímo kontrolované podniky. Mimo to však aff1haceml (t. J. zav~dy
odvislými od mateřských), řiditelstvími, zasahujícími.~ jednoh~ p~d11l~m
do druhého a společenstvím záj~lú,.vládn~u, a~leb ,ma)l ~načny ,;,11y ~ltO
3 mužové a jejich obchodní spoJenCl prostredmctvlm onech 9 zm~nenych
ústavú ještě v dalším množství n'1z~ých bank, h:ust com?ame,s, ,P~:
jišťujících ústavú, výrobních, obchodmch a dopravndlch sPd~leCl~~sh. ~iaJ~
totiž celkem 341 člem'1 správních rad (directors, o pOVl a na l. spl:aV111
radě) v 112 společnostech (corporations), jic~:ž úh~-nná kapltahsace
a prosUedky obnášejí 22,,245,000.000 doll. JeJlch vhv dle druhu společností rozděluje se takto:
118 členú správních rad (directors) mají v 34 bankách a trust companies, kteréž mají vlastních prosti"edkú: ........................ 2,,679,000000 doll.
deposit (vkladú): .......... :.~: .... ,' ., . . . . 1,.983,000.000
30 členú správních rad v 10 pO)lsťovaclch společnostech s celkovou kapitalisací: ........ 2,,293,000.000
105 členú správních rad ve 32 dopravních systemech (železnicích,2) lodních společ~os~ecl:,
. express C01l1panies,3)) s celkovou kapltahsaCl: 11,,784,000.000
63 členú správních rad ve 12 společnost~ch s~~u
žících vel'ejnému prospěchu (pubhc ubhty
companies jako telefonní, .tel~gra:ní sp?lečnosti atd.) s celkovou kapltahsacl: ....... , 2,,150,000.000
25 členú správních rad ve 22 rúzných ?rú.l1ly~10v}Tch společnostech s celkovou kapltahsaCl: 1,,356,000.000
Bylo vysloveno mínění, že konce.l:trac~ v P,OSl~P~lích 10 letech

učinila větší pokroky než v 50 letech J1111 predc~laze)lClCvh.. .
..,
Moc těch, kteÍ'Í z velké části tuto koncentraCl uskuteclllh a v Jlchz

rukou dlí, se považuje dle mÍl:ěn~ P?-jo:~ vÝ?,oru z~ dostat:~n.ou: , aby
mohli phspěti podnikúm neb Jedmcum )lm pl'atels~<:?m a Zn:~:~l ~ve ~e:
pI·átele ve finančním světě, zlomiti od~or. a ~odrobl~l ,drobneJsl fman~m
podniky své vúli, aby svou kOl~t~-olou ~lk;ldmho kap~alu a ,t,rh,u c_ennych
papín'1 v zemi dovedli zpúsoblÍl naplaty a uvollleny. penez~:l trh, tendenci na burse stoupající nebo klesající podle toho, Jak se Jll11 zachce;
1) Že tento obnos spočívá z části v cenDY.cl~ ~apírech u, pojišť~jíc!ch
společností, je sice na úkor liquidity těchto kapltalu, na druhe stran? v~ak
zajišťuje jim právě tato držba různy-ch druhů a~{cií opět kontrolu v Jmych
podnicích peněžních, průmyslových a dopravlll~h.
.
2) Tyto kontroiované železnice byly dlouhe 150.20? angl. n11l.
3) T. zv. express cornpanies slouží dOFravě balíku" zav~zadel atd.,
ježto do nedávna nebylo ve Spojených Statech baHkove posty (parcel
post), kteráž byla zavedena teprve loňského roku (11313).
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aby dovedli zameziti stavění nových dopravních prostředků proti
svému dovolení; aby dokonale ovládali i novo-yorkskou bursu cenných
papírů i novo-yorksk)l clearing house; aby konečně mohli financovati
nové podniky pod svou ochranou, a tím stále zvětšovati moc i kontrolu
"Money Trustu".
_ Není v rámci této práce líčiti vývoj tohoto koncentračního pochodu.
Ukolem naším je pouze posouditi, zda koncentrace, která ht nastala, fak
co do místa, tak i co do osob, a která má sv't'tf hlav'llí dú,vod v reservní
so'ustavě Spoiených Státtt, může míti škodný vliv na tallmí hospodářské
poměry.

K tomu účelu třeba uvésti několik mínění, projevených během
vyšetl'ování před výborem nebo i mimo něj od vynikajících finančníků
Spojených Států.
N a první místě tu opět nutno uvésti hledisko firmy Morganovy:
JMI'. j1,l{organ ph svém vypovídání pi'ed výborem tvrdil, že "money
trust" neexistuje, ba že nemúže existovati. Svěi'ování peněz se opírá
o dúvěru a bankéi', jenž by se pokusil této dúvěry nadužíti ke svým
sobeckým záměrům, ztratil by důvěru obecenstva i vklady. Memorandúm (statement), jež podala firma Morgallova výboru Pujovu, dovozuje v hlavních rysech následující: Výbor (Pujův) by mohl ze statistik, jež mu byly pi'edloženy, a z ústních výpovědí rúzných svědků
nabýti mylného přesvědčení, že několik málo mužú kontroluje celkem
prostředkú ve výši asi 25 milliard dollarú.
.
Taková kontrola je vyloučena z následujících dúvodú:
l. Členové správních rad, representující tuto "vládnoucí skupinu",
tvoří jen asi 1/4 všech správních radů dotyčných společností.
2. Tito správní radové by musili ve všech pl"ípadech hlasovati jednotně, což se nedá pi·edpokládati.
3. Ostatní správní radové by musili býti pouhými loutkami ("dummies"), které nemají samostatného mínění a jsou ovládáni menšinou.
4. Oněch 25 mi11iard doll. není likvidním kapitálem peněžním,
nýbrž valná část tohoto obrovského obnosu je investována v železnič
ních budovách, strojích atd.
Pokud se jedná o koncentraci v N. Yorku, je ovšem nepopíratelné,
pokračuje statement, že N. York je centrem peněžním i úvěrním celé
země, zrovna jako Londýn pro Anglii a Paříž pro Francii, ale neodpovídá pravdě, že tato koncentrace je výsledkem promyšleného plánu
mužů, kter-í ji chtějí použíti k sobeckým účelům. Velké shromáždění
peněz je pl"íčísti hospodáí'skýní poměrům, špatnému reservnímu systému

(scl. systém zmíněných 15% a 25%ních reserv) rychlému rozpětí země
po stránce obchodní a průniyslové, s nímž vývoj bankovnictví neudržoval
stejného kroku.
V celé Velké Britanií (včetně Anglie, Škotska a Irska) se nalézá
celkem 116 různých bankovních závodů; v Německu méně než 500, ve

Francii toliko 27, kdežto v Unii 25.000, vzdor částečné konsolidaci,
jež byla již provedena.
. Kdežto Londýn má 10 bank s prosHedky většími než 200,000.000
d~ll. (1 mi1liarda K), Palíž 4 banky, Berlín 5 bank, má N. York jen
3 takové bankovní závody.
Má-li tedy Unie udržeti své místo mezi pfedními národy a vyhověti investicím průmyslu, obchodu a dopravnictví (jen železnice
emittují ročně za 2,500,000.000 doll. cenn)lch papírú), musí nastati ve
Spojených Státech podobné spolupracování u bank jako u jiných národú.1)
A. Barton HePburn, pi'edseda i'editelstva Chase National Banky
a zároveň na slovo vzatý odborník v otázce bankovní, napsal do N.
York Times ze dne 9. ledna delší článek o "money trustu", v němž se
plíkře staví proti domnění, že by několik mužů mohlo ovládati větší
skupiny bank. Svoje mínění dovozuje phbližně takto: Ježto v Americe
není centrální banky, která jedině vyhovuje národohospodáÍ"ským
poHebám národa, obchod a průmysl sám nalezl surrogát v tom, že
si vytvořil Clearing Housy, syndikáty bankovní atd. Není však možno,
aby skupina bank používala svých prostl'edkú k tomu, aby udílela
úvěr svým oblíbencúm na úkor obchodních nepiáte] s nimi soutěžících.
Na základě podrobných statistik dokazuje, že z veškerých bankovních prosti"edkú náleží pouze 18% akcionáfúm, kdežto 82% vldadatelúm. Vkladatelé pak obyčejně mívají výslovně smluvený nárok
na určitou výši úvěru od banky. V době hojných peněz snad by mohla
banka dáti pí'ednost určit)Tm podnikúm (tu však by nebylo nesnadno
dosíci úvěru jinde), avšak v době napiatého peněžního trhu odepí'ení úvěru klientovi, jenž požívá všeobecné dúvěry, mělo by za
následek ztrátu vkladatele a dávalo by tušiti, že banka je otl'esena.
Z toho dle Hepburna vyplývá, že protekční systém je úplně vyloučen.
Konečně popírá možnost "peněžního trustu" i známý professor národního hospodářství na universitě chicagské ]. Lawrence Laughlin,
který tvrdí, že "peněžní trust" je nemožný, poněvadž monopolisování
"peněz" je vůbec nemožno. Monopolisování zlata je nemožno, ježto za
exportované zboží lze vždy zlato obdržeti. Též nikdo by nemohl monopolisovat bankovky Národních Bank nebo státovky (greenbacks)
atd. Ač i tu pokusy se děly.2) Ovšem prý peněžní trust je záměna pojmů
a míní se kontrola všech peněžních kapitálú. Ale i tato kontrola je nemožná, neboť i kdyby někdo ovládal všechny peníze ve Spojených
Státech, neovládal by ještě veškeren peněžní kapitál.
Tímto jsou asi nejdůležitější námitky proti obžalobě "money
trustu" vyčerpány. PÍ"irozené je, že první dvě mínění, pocházející
z bankovních kruhů, tedy přímo dotčených, jsou stranická. Zajímavé
1) Srv. Eyening Sun 24.fT. 1913.
2) Corner (t. j. machinacemi bursovními zjednaný umělý monopol)
vgreenbacks a ve zlatě od Jay Goulda 1869. Srv. též: Charles A, Conant:

The Return to Hard money. N. York, 1913 (The Century Magazine).
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je, že phpouštějí koncentraci, ale popírají nejen zneužití samo, nýbrž
i možnost zneužití finanční moci. Důvody uvedené zní sice velmi pi'esvědčivě, ale neopovídají skutečnostem.
Tak zejména tvrzení l\lo1'gallovo, že je hlavním vodítkem vldadatele důvěra v bankél'e, je sice pravdivé, ale ta důvěra se spíše vztahuje
na forum jeho schopnosti, než lidskosti. Nebude-li na pl\ J. P. Morgan
ml., t. j. syn zemi'elého finančníka, stejně schopen jako jeho otec, neudrží si dominujícího postavení svého otce i ph nejlepších morálních
vlastnostech. Ale kdyby měl finanční a organisační schopnosti, ale chyběly mu zásady lidskosti v tom smyslu, že by použil svojí pi'evahy proti
svým finančním odpůrcům, nepozbyl by "dúvěry vkladatelú". A na
druhé straně právě moc finanční důvěru deponentů musila a musí podporovati. Néboť chtěl-li někdo investovat peníze do nějakého podniku
nebo vložiti peníze do nějaké banky, jistě spíše zvolil podnik nebo banku
pod vlivem Morganovým, než podniky s ním znepi'átelené.
A k dúvodúm jeho l1l-eJ11,o1'anda (viz shora) pro nemožnost kontroly,
je možno uvésti stejný počet protidůvodů: ad l. a 3. Dejme tomu, že
počet ,,l'editelú" zastupující "peněžní trust" obnášel pouze 1/4 všech
"í'editelů". Ale tato 1/4 za daných okolností mohla být vlivnější než cel)'
ostatek i'editelstva. Ve skutečnosti se často ukázalo, jak vyšetl'ující poradce výboru, Untennyer, správně podotkl, že jeden člen i'editelstva
bývá často vlivnější než 6 jiných.1) O zástupcích Morganových se vě
dělo, že jsou mluvčími jeho zájmů a tu sotva kdo pomýšlel na odpor.
Ad 2. V tomto důvodě spočívá právě největší nebezpečí "money
trustu" dle našeho mínění. Právě, že oněch 25 milliard doll arů je kapitálem investovaným v průmyslu, obchodě a dopravnictví, značí, že kOlh
trol a se pi'esunuje z peněžnictví na trh zboží a to v každém jeho stadiu:
ve výrobě, v oběhu i v rozdělování.
Ad 4. Konečně uvádí memorandum Morganovo za pÍ'Íklad evropské
státy, uvádějíc malý počet bank a jejich kapitálovou mohutnost za
důkaz, že americká koncentrace v peněžnictví nepokročila ani tak
daleko, jak by měla. Toto srovnávání je však zcela neoprávněné,
poněvadž neplyne tak veliké nebezpečí národnímu hospodái'ství Unie
z místní koncentrace novo-yorkské a z finanční vyspělosti ústavů
novo-yorkských, jako, což memorandum zcela opomíjí, z toho, že
soustl'edění bylo provedeno v několik málo rukou mocných bankéi'ů;
a tato koncentrace, jak již i'ečeno, nenastala v žádném jiném státě
na světě.
Oproti H epbtt1'110Vtt tvrzení dlužno uvésti toto:
Finanční nepřátelství tak mocného sdružení, jako je "money
trust" se obyčejně nebude Hdit proti jednotlivému vkladateli, jak on
1) Stalo se pHslovečným, že když známý Harriman v nějaké společ
nosti zasedal co člen ředitelstva, že dovedl tak prosaditi své mínění, že se
o usneseních takového {'editelstva Hkalo místo "harmonized" harmonující"harrimanizeď' harrimanisovarté.

pi'edpokládá, ač i tu není pochyby, že právě v kritické době by mohl mu
býti úvěr odepi'en a tak finanční zničení pÍ'Ívoděno. Pravidelně však se
tu bude jednati o veliké společnosti, trusty, anebo i jednotlivce, avšak
významu Carnegieho,l) Harrimana, Hilla. 2 ) O t0111, že tak mocné finanční sdružení může SV)'111 odpůrcům velmi škoditi, není tl'eba ani
širších výkladú, a jen pÍ'Íkladně buďtež uvedeny následující prosHedky,
jichž money trust by mohl použíti:
Múže odephti novou půjčku takové společnosti, a to Heba v době
pro tu společnost kritické, což se jí múže státi osudn)'111, ježto proti
vúli money trustu sotva emissi zamýšlené pújčky na peněžním trhu
umístí. Tento boykot má v Unii tím hlubší V)lZnam, poněvadž poHeby
nových kapitálových prostí'edků b)lvají u americk)lch společností
nepoměrně vyšší než u nás.
Múže odepi'ít kotování emissí odpúrčích společností na NovoYorkské burse, kterou má v ruce, což má pro americké poměry velice
citelné nevýhody v zápětP)
Může zi'íditi podnik konkurující, jenž zničí odpúrčí podnik stávající.
Může zejména banky ph nutiti k zastavení plaHl tím zpúsobem, že
nashromáždí veliký počet šekú proti bance a pi'eclloží všechny v jednom
dni k placení, což ph tamním těžkém opaHenÍ si hotovosti (není rediskontu) múže phvoditi insolvenci banky.4)
A tak mnoho jiných podobných prosti'edků by mohl money trust
použíti. A nebezpečí pro národ spočívá v tom, že zničení aneb těžké
poškození některé takové veliké korporace zničí aneb poškodí veliké
množství malých lidí.
Konečně ze slov Lawrence Lm.fglzlilla plyne dúraz, jak)' on klade
na to, že výraz "money trust" není pi'esn)', Je pravda, že se zde nejedná
o trust v národohospodál'ském slova smyslu, tedy o nějaké sloučení
korporací na akciovém základě. Pl"irozeně se tu také nejedná o monopolisování oběžných prosti'edků, kteréž Laughlin jmenuje "penězy",
nýbrž o peněžní kapitál. Ale nejedná se tu také o nějakou kontrolu
všech peněžních kapitálú, o které Laughlin mluví, poněvadž je zcela
1) Tak zv. ocelový král.

2) Železniční král severozápadu.
3) Tak na pl'. : N. York Bank Note Co. po 20 let se marně snažila, aby
směla tisknouti cenné papíry, kotov3né na New York Stock Exchange.
Tisknuti titrů kotovaných má v monopolu American Bank.Note Co., ježto
jejími akcionáh jsou členové bursy (Morgan a j.). Když město N. Y., vydávajíc svoje dlužní úpisy, vypsalo konkurs, zvítězila nabídka první společnosti, je2to byla mnohem. nižší, než nabídka Am.erican Bank Note Co.
To VŠ'lk m.ělo za následek, že celá tehdejší půjčka města, tedy bonds
ve výši 60,000.000 doll. nesmějí býti kotovány na N. Yorkské Burse. (N. Y.
Times ze 14./XII. 1912.)
") Tento případ se stal v Salt Lake City (Utah), líčen presidentem
Armstrongem před Pujovým výborem. (N. Y. Times ze 7. ledna 1913.)
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jasno, že taková nemuze nastati. Užívá se tedy významu "money
trust"!) v pí'enešeném smyslu a myslí se tu na koncentraci peněžních
kapitálú v ruce několika osob, jako při skutečných trustech na trhu zbožÍ
se myslí na sloučení několika společností v jednu velikou společnost.
Pl'esnost pojmu money trust je tedy vedlejší, poněvadž jistě účelem
výboru Pujova nebylo zjistiti, zda existuje "money trust" vnárodohospodáí'ském svém významu, zda skupina 'Vallstreetských bankéM ovládá
většinu kapitálú země (Laughlin) nebo pl'esně 25 milliard dollarů (Morganovo memorandum), nýbrž zda ovládá takové množství peněžních
kapitálú, že může volnou soutěž na poli finančním pí'ekaziti a národ v jeho
zájmech poškoditi. K tomu pÍ'istupují ještě zjištěné přesuny této finanční
moci na trh zboží, kde ovšem skutečné trusty json možné, a kde snad ještě
spíše národní zájmy mohou býti poškozeny. Obojí dle našeho mínění
bylo prokázáno Pujovým výborem.
Že nebezpečí zneužití moci tn je, doznávali před Pujovým výborem
i někteÍ'Í bankéh sami, jako Mr. Baker (N. Y. Times 1l./I.), který projevil mínění, že situace v zemi je vážná,snad dokonce nebezpečná, následkem Pl'evelké koncentrace v ruce jednotlivcú. Podobně Mr. George
M. Reynolds, president Continental and Commercial National Banky
z Chicaga prohlásil, že zásadně je proti koncentraci jakékoli moci. Koncentraci pak v míl'e, v jaké vyvrcholila v N. Yorku, považuje za ohrožení národních zájmú. Vyslovil se též proti "interlocking directorates"
a navrhoval návrat k volné soutěži a zastoupení minoúty akcionál ú
v "Board of directors". (N. Y. Times 17./1.). Oba tyto výroky jsou
tím dúležitější, ježto tito interessenti mluvili proti svým vlastním
zájmúm, ježto jsou oba ve vládnoucí skupině.
Poukázáním na dotyčné nebezpečí nemá snad býti í'ečeno, že Mr.
Morgan a jeho skupina neužili své moci, jak měli, nebo že snad dokonce
jí zneužili.
Ale o mladší generaci bankéí'stva, která se má státi jednou dědičkou
této moci, neví se, jakých je zásad. A moc pl'irozeným svým spádem
je nakloněna ke zneužití.
A že zneužití moci ve finančním světě americkém není Í'ÍdkJ"m
zjevem, je také známo. 2)
Závěrem tedy možno říci, že koncentrace moci tu skutečně nastala;
nebezpečí však neleží v této koncentraci, nýbrž v tom, že se jí zmocnily
jednotlivé osoby nebo výdělečné společnosti, spravující se dle zásady
čistě soukromohospodářské.

1) Pokud se ho vůbec UZlva; užívaly ho spíše noviny jako krátké
než Pujo Committee.
2) Srv. H a sen k a mp: vVirtschaftskrisis 1907, str. 18. a další.

označení,

D.
Reforma cedulového bankovnictví
ve Spojených Státech.
J. Reformní pokusy.
aj Zákon

Aldrich-Vreelandův.

o prvním reformnínl pokusu, který následoval po panice
a hospodá'í'ské krisi z r. 1907, jsme se již zmínili. Byl to zákon
Aldrich-Vreelandův ze 30. května 1908. Nese stopy toho, že byl
vytvol'en pod dojmem právě pi'estálé krise, že byl opatl:'ením nou:"
zovým a prozatímním. Platnost jeho trvání byla také hned pů
vodně mčena toliko na krátkou dobu, totiž do 30. četvna 1914.
Teprve článkem 27. nového zákona ze dne 23. prosince 1913 (Fe-.
deral Reserve Act) byla platnost jeho s některými změnami prOdloužena do 30. června 1915, totiž do doby, kdy nová spustava
cedulová p'í'ekročí začáteční období své činnosti a pravděpo4obně
plně se zapracuje a vžije.
Zákonem Aldrich-Vreelandovým nebyla nikterak zamýšlena,
úplná změna v cedulové soustavě Spoj. StáhV) nýbrž vůd<,;í myšlénkoujeho bylo, aby, než dojde ku pronikavé změně celé soustavy,
ustanovení stávajícího zákona o Národních Bankách byla 4o~
1) Zároveň s pJ:-edlohou Aldrichovou, jež byla podána v senátě, byla
podána ve sněmovně poslanců t. 2.V. Fowler Bill, jež zamýšlela obsáhlou
reformu celého cedulového banli:ovnictvL Nebyla však pHjata. pr-edloha
Aldrichova doznala pozměnění zákonnou předlohou Vreeland Bill. Teprve
kompromisem mezi oběma a po četných změnách došlo ku pHjetí zákona
ve stávající formě (t. zv. Currency Association Law n((boli Aldrich-Vreeland
Bill).
.
Loevens\ein: Cedulové bankovnic\vl americké.
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plHěna tak, aby bylo dalším panikám zabráněno. Je tedy doplňkem
stávající soustavy, na níž ničeho měněno nebylo, nikoli novou
soustavou.
Ježto se ukázalo, že hlavní příčinou poslední paniky byla
ťoztříště1~ost a osamoceHost jednotliv)lch bank v organisaci ústavů
cedulových samotných a naprostá nepntžnost v organisaci výdeje
bankovek, mělo se obojímu pro kritické doby odpomoci.
1. Zákonu však se nejednalo o centralisaci cedulového bankovnictví, nýbrž o nahražení slabých jedinců-bank, silnějšími
sdruženími bank, tedy o spol~tpracová1jí (kooperaci) bank. Sdružení
ta měla podobně jako clearingová sdružení svou váhou vzbuzovati ve veJ:'ejnosti důvěru. Za tím účelem stanovil čl. l. zákona,
že nejméně 10 neb více Bank Národních, jež mají akciový kapitál
úplně splacen, z nichž jedna každá má reservní fondy ve výši
20% svého akciového kapitálu a všechny dohromady kapitály a
reservní fondy ve výši 5 mill. doll., mohou utvořiti sdružení, jež nese
jméno: National Currency Association. Utvoření takových sdružení
z~visí na svolení tajemníka pokladu, jemuž musí o tom býti zaslána listina. Sdružení ta jsou oprávněna vydávati dodatečné
oběživo (additiop,al též emergency currency zvané).
II. Pružnost oběživa měla býti zajištěna tím, že překážky,
které byly zvětšení a zmenšení oběhu řádného oběživa (t. j. obě
živa krytého spolkovými dluhopisy) v cestu kladeny, měly pH
mimořádném (dodatečném) oběživu odpadnouti.
a) Zvětšení obělHt oběživa umožňují pt-edpisy:
-i. Výdej dodatečného oběživa není vázán na úhradu, spočí
vající ve spolkových dluhopisech, nýbrž nová sdružení (National
Currency Associations) mají právo pod dohledem a řízením taj emníka pokladu použíti jakýchkdU cenných paPírlt, ba i směnek
(commercial paper) za úhradu pro výdej dodatečných bankovek
(čl. 1, odst. 7).1)
Takové cenné papíry anebo směnky mohou sloužiti za úhradu
jen do výše tajemníkem pol<Iadu stanovené, nejvýše však do 75%
své, tržní hodnoty (čl.1" odst. 13.). Záleží-li však složená úhrada

1) Rozdělení článků na číslované odstavce není sice v zákoně provedeno,
avšak přes to při citaci bud~meho zde používati, abychom usnadnili orientaci v zákoně, jehož jednotlivé články bývají příliš dlouhé.
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v dluhopisech spolkových států, nebo městských, hrabských a
obecních, mohou býti dodatečné bankovky vydávány až do 90%
kursovní hodnoty těchto dluhopisů. (čl. 1, odst. 14.)
Směnky pHpustné za úhradu ve smyslu tohoto zákona jsou
pouze směnky obchodní (nikoli finanční) a smí jich býti použito
za úhradu jen do úhrnné výše 30% akciov. kapitálu oné Národní
Banky, jež prosHednictvim sdružení obdržela povolení vydávati
dodatečné bankovky. Takové směnky nesmějí běžeti déle 4 měsíců
(čl. 1, odst. 15.).
2. Také iednoiUvá Národní Banka (tedy taková, která nenáleží žádnému sdružení ve smyslu tohoto zákona) může obdržeti
od tajemníka pokladu povolení ku výdeji dodatečn)lC!t bankovek,
obnáší-li její reservní Tond 20% jejího akc. kapitálu a obnos řádně
vydaných bankovek (t. j. vydan}Tch na základě spolkových dlu~
hopisů) 40% jejího akciového kapitálu (čl. 3" odst. l.)
U jednotlivé Národní Banky je však volba úhrady užší, neboť
smí záležeti pouze v dluhopisech některého spolkového státu,
města, hrabství, nebo obce (čl. 3 .., odst. 5. a 6.). Směnky jsou tedy
v tomto pr'ípadě z úhrady vyloučeny. Než vzdpr tomu je úhradová
možnost a tím možnost zvětšení oběhu bankovek i v tomto druhém
pHpadě značně rozšířena, povážíme-li, že dříve bylo možno v kritických dobách jen těm bankám, které byly členy clearingového
sdružení, použíti dluhopisů, jež nebyly spolkové, ato jen k výdeji
mimozákonných Clearing House Loan Certificates, nikoli tedy
b~nkovek. Oběma těmito předpisy (platícími pro bankovní sdružení i pro jednotlivé banky) stala se tedy úhradová možnost prakticky neomezenou.
3. Leč i druhé omezení výdeje bankovek, o němž jsme mluvili,
totiž omezení výdeje na obnos akciového kapitálu banky, bylo
zmírněno. Dle čl. 5., odst. 2. nemá úhrnný obnos všech bankovek
vydaných jednou Národní Bankou (tedy včetně bankovek krytých
spolkovými dluhopisy) převyšovati obnos akciového kapitálu
a reservnílto fondu dohromady. Ježto tyto reservní fondy obnášely 9. srpna 1913 již 725, 333,629 doll.,l) značí toto ustanovení
také značné rozšíření možného výdeje. Předpis tento platí jak
pro mimoi'ádny výdej jednotlivých Národních Bank, tak i ban1) Comptr. of Curr. Rep. 1913, str. 2.
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lmvních sdružení utvořených dle tohoto zákona. úhrnný obnos
veškerých bankovek mimořádných (dodatečným způsobem vydaných) nesmí prevyšovati 500 mill. doll. (čl. 5., odst. 3.).
4. Konečně aby v případě potřeby výdej bankovek nebyl
zdržován technickými překážkami, jako tomu bylo v r. 1907,1) byl
článkem ll. pozměněn článek 5172 Rev. Stat. tím způsobem, že
Comptrollerovi oběživa bylo nařizeno (v odst. 4), aby dal zhotoviti
blankety bankovek do obnosu 50% akciového kapitálu kazdé Národní Banky. Tyto blankety pak dlužno chovati pHpraveny
k dodávce pro Národní Banky.
b) Zmenšení mimoMdného oběhu bankovek, po pHpadě úplné
vymizení jejich, když potl<eba minula, mělo býti ulehčeno tím, že
1. pro mimořádw)' oběh bankovek neplatí pl<edpis, ze Národní
Banky nesmějí vzíti z oběhu více bankovek než za 9 mill. doll.
v jednom měsíci, (plyne z čl. 10., odst. 4).
2. Da1~ z mimořádného oběhu je neobyčejně vysoká. Obnáší
totiž v prvním měsíci 5% z průměrného obnosu obíhajících mimorádných bankovek; každým dalšlm měsícem stoupá tato daň
01%, až dosáhne 10%, na kteréžto sazbě daň setrvává až do vymizení mimořádného oběhu. Touto sazbou mají býti Národní Banky
nuceny, aby mimorádné bankovky nenechávaly v oběhu nad dobu
nejnutnější poHeby (čl: 9, odst. 2).
3. Banky, které daly do oběhu bankovky tímto mimořádným
způsobem, mají místo dosavadní 5%ní zálohy u pokladno úřadu
chovati zálohu 10%ní z mimorádného oběhu po celou jeho dobu
(čl. 6).2)
Stav tímto zákonem zavedený, zjednal oběživu toliko některé
známky pružnosti, totiž možnost jeho zvětšení a zmenšení, avšak
1) Dříve totiž bylo .nepHpustno bankovky zhotovovati do zásoby,
tož mělo za následek, že banka obdržela žádané bankovky teprVE; 4 neděle po
objednávce, tedy obyčejně, když nejnaléhavější potřeba minula.
2) Z textu zákona neplyne se vší určitostí tento požadavek, neboť
zákon žádá toliko: Any national banking association. ,. shall keep ... in
addition .. , to the redemption fund required ... an additional sum equal
to 5% of such additional circulation ... Výklad je tedy možný různým
způsobem, Prováděcí naHzení z 12. června 1908 však výslovně vyžadovalo
10%ní zálohu, v novější době však opět pokladniční úřad se rozhodl
vyžadovati v případě dodatečného oběhu bankovek toliko 5%ní zálohu
z celkového oběhu.

nepojistil pružnosti bankovek po positivní stránce, jak jsme o ni
mluvili a nepHvodil hlavní vlastnosti pružnosti, totiž samočinnou
regulaci oběhu bankovek. Je to koule, lderá může bJ'rti vzduchem
naplněna a z níž mMe býti vzduch vytlačen, není to však pruzný
míč, který samočinně na tlak reaguj e a do původního tvaru se
vymrští. S rozpínajícím úvěrem nebude toto oběživo samočinně
stoupati a v opačném pÍ'Ípadě klesati. Směnky jsou pripuštěny
jako úhrada velice obmezeně a nemůže se tu mluviti o jejich rediskontu, nýbrž o jejich 10mbardu. Zásluha a význam zákona
záleží však v tom, že umožnil zlikvidování cenných papírů prosHednictvím zástavy v kritické dobé, kdy prodej jejich nebyl
vůbec možný, nebo jen se současným zvýšením paniky a přivo
děním. derouty na burse. Důležité je také, že byla proražena
zásada, že úhradou mohou býti toliko spolkové dlužní úpisy nebo
dlužní úpisy vůbec, v tom smy~lu, že směnky, byť v omezené míl<e,
byly pl<ece za úhradu pripuštěny. Za to na strnulém stavu reservní soustavy nebylo vůbec nic změněno. Jediný pl<edpis, vttahující se na reservy, obsahuje čl. 14" který osvobozuje Národní
Banky od chování reservy za spolkové vklady.
Na druhé straně však dlužno uvážiti, že zákon ten měl na
mysli postarati se pouze o nouzové oběživo (emergency currency).
Tomu nasvědčuje neobyčejně vysoká daň, která na oběh dodateč
ného oběživa byla uvalena a která phpouštěla výdej jeho, jen
kdyz úroková míra na peněžním trhu dostoupila již značných
výší ;1) dále pl<edpisy čl. 1., (odst. 7.) a 3, (odst. 1.), které dovolují
mimol<ádný výdej bankovek jen té Národní Bance, která byla
vydala již bankovek l<ádných (t. j. spolkovými dluhopiSy krytých)
v obnose 40% svého akciového kapitálu; dále pl<edpisy čl. 1.,
(odst. 10.) a 3" (odst. 2.), které činí mimořádný výdej bankovek
odvislJ'rm od svolení tajemníka pokladu, jenž je má uděliti jen
tehdy, když stav peněžního trhu toho vyžaduje, tedy jen ve
výjimečných pHpadech.
1) Senator, který řídi1.znění tohoto zákona, vyslovil se dle Wall Street
]ournal z 9, března 1914, že úmyslem zákona Aldrich-Vreelandova bylo,
aby bankovky dle 'toho zákona nebyly vydávány, dokud úroková sazba na
peněžním trhu nedostoupí 10%. (C. V. Barron, č. XXV. jeho pojednání
o Federal Reserve Act.)
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Vše svědčí tedy tomu, že ustanovení zákona mají vstoupiti
v platnost pouze v kromobyčejných pHpadech, pravděpodobně jen
v těoh případech, kdy dHve byly vydávány Clearing House Loan Certificates. Skutečně také dosud nebyly vydány žádné bankovky
na záldadě zákona Aldrich-Vreelandova,l) tedy na základě jiných
dlužnich úpisů než spolkových. Bankovní sdružení byla však
tvořena v mHe dosti značné. Celkem bylo utvořeno 20 sdružení,
jež představují 339 bank, 365 mill. doll. kapitálu a 311 mill. doll.
reservnich fondů. Počtem zastupují sdružené banky pouze 4%%
stávajícího počtu Národních Bank, kapitálem však téměř 35%.

Sdružení dosud
SdlUženÍ

utvořená

fsou tato: 2)

Počet

bank

Kapitál

Reservní'
fondy

National Currellcy Association of Was~ling5,067,000
ton D. C. . . . . . . . . . . . . . 12
6,602,000
National Currency Association 'of the city
of New York, N. Y. . . . . . . . . 33 117, 052, 000 129,025,000
National Currency Association of the city of
37,740,000
20,975,000
Philadelphia, Pa.
. '. . . . . . . . 27
National Currency Association of the State
4,105,000
6,100,000
of Louisiana
. . . . . . . . . . . 10
National Currency Association of the city of
19,450.000
26,700,000
Boston, Mass. . . . . . . . . . . . 13
6,651,000
8,195,000
National Currency Association of Georgia 28
National Currency Association of the city
26,400,000
42,900,000
oi Chicago . . . . . . . . . . . . . 1
National Currency Association oi St. Louis,
9,095,000
Mo.
. . . . . . . . . . . . . . . 10 . 19,510,000
National Currency Association oi the Twin
1l,065,000
13,050,000
Cities (St. Paul and Minneapolis)
" 12
National Currency Association oi the city oi
3,490,000
6,525,000
Detroit, Mich. . . . . . . . . . . . 15
National Currency Association oi Albany,
3,800,000
3,825,000
Rennselaer, and Schenectady Counties 13
National Currency Association oi I{ansas
3,960,000
7,350,000
City and St. Joseph, Mo. . . . . . . 12
National Currency Association oi the city oi
8,020,010
1l,840,710
Baltimore, Md. . . . . . . . .
. 17
----~--------------------~
Sneseno . . . . . 212 290,624,710 267,868,010

°

1) 2) Comptr. of. Curr. Rep. 1913, str. 33.

Počet

ReserVui
bank . Kápitál
fondy
Přeneseno
.212 290,624,710 267,868,010
N ational Currency Association oi Cincinnati,
9,004,000
Ohio
. . . . . . . . . . . 37
17,630,000
National Currency Association oi Dallas,
3.225,000
4,260,000
Tex.
. . . • . . . . . . . . . . . 14
3,652,500
5,700,000
National Currency Association oi Alabama 24
National Currency Association oi Denver,
5,055,000
4,650,000
Colorado Springs, and Pueblo . . . . 15
National Currency Association oi Los Ange2,648,000
6,925,000
les, Cal.
. . . . . . . . . . . . . 12
National Currency Association oi Louisville,
3,178,000
6,795,000
. . . . . . . . . . . . . . . . 15
I{y.
National Currency Association oi San Francisco, Cal.
. . . . .
. 10
28,500,000
16,670,000
--------------------------~
.
.
339
365,084,710
311,300,510
Celkem
Sdruženi

Článkem 27. nového zákona bankovního (Federal Reserve
Act.) z 23. prosince 1913 byly provedeny na zákoně Aldrich-Vreelandově tyto změny:
Platnost zákona Aldrich-Vreelandova se prodlužuje do 30.
června 1915 (pozměněn čl. 20., zákona z r. 1908).
Daň, stanovená na mimoí-ádný oběh bankovek se snižuje tím
způsobem, že v 1. měsíci obnáší 3% z průměrného obnosu mimořádných bankovek; každým dalším měsícem stoupá o %%, až
dosáhne 6%, na kteréžto sazbě daň setrvává, až do vymizení mimoí-ádného oběhu. Výdej mimořádných bankovek se tím značně
zlevňuje (pozměněn čl. 9, zákona z r. 1908).
Konečně obnovuje čl. 27., zák. z r. 1913, některé pr'edpisy
zákona o Národnich Bankách, které byly zákonem Aldrich-Vreelandovým pozměněny (tak zejména o tisku bankovek, o spollwvých vkladech atd.).

b) Osnova Aldrichova.
I. 'Její vfilnik.
Z nejdůležitějších ustanovení zákona Aldrich-Vreelandova
pro další reformní snahy cedulového bankovnictví Unie -- která
však znovu dos~ědčují, že zákon ten byl míněn jako prozatímní jsou ona, jež dosazují zvláštní výbor, t. zv. "National Monetary
Commission", jenž měl vyšetřovati, jaké změny v peněžní sou-

i
I.
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stav.ě

a v zákonech o bankách a oběživu jsou žádoucí. O výsledku
svého šetření měl kongressu podati co nejdHve zprávu. Skládal
se z 18 členů po 9 ze senátu a ze sněmovny poslanců, (čl. 17., 18.,
zálc z r, 1908)., Výbor ten vyslal též studij ní komisi do Evropy,
aby se seznámil s cedulovýrnisous·tavami zdejŠími. Rozpuštěn
byl 31./3. 1912. Výsledkem prací byla zákonná osnova, kteLOu
pi'ed-loži1 výboru jeho předseda exsenator Nelson W. Aldrich a která
po něm obdržela jméno Aldrich PIan. Veškeré předpisy osnovy
pokusíme se shrnouti v několik málo vůdčích myšlének, které
se zdají býti kostrou a zároveň cílem jejím. Usnadní nám to
přehled osnovy a posudek ci ní, neboť jednotlivé pí'edpisy její
vyplynou z oněch vůdčích zásad jako důsledky. Zásady ty zřejmě
opírají se o evropské zkušenosti, ale hledí pokud možno přihlížeti
k svéráznosti amerických poměrů.
2.

Část poPisná.

Zmíněné

zásady j sou tyto:
J. Centrarisace celého bankovnictví (nejen cedulového t. j. ny" jeden centrální cedulov)1 ú.stav zvaný
nějších Národních Bank) pod
N at'Íonal Reserve. A ssociat-ion,
a) Dosaženo má býti centra1isace následující organisací:
aa) Mělo býti uděleno povolení, aby byla úízena na 50
let National Reserve Associat-ion (N. R. A.) se sídlem ve Washingtoně D. C., jejíž kapitál měl být opaHen tím způsobem, že každá
banka, jež by chtěla získati členství, měla se účastniti 20% svého
kapitálu. (§ 1.)1) účastniti se smějí nejen Národní Banky, nýbrž
i Státní Banky a Trust Companies. (§ 2); účastenství těchto dvou
posledních druhů bank. j e vázáno ovšem na určité podmínky,
(§ § 60-64) zejména: na minimálně nutný kapitál (§ 61); na
chování určitých záloh (§ § 62, 63) na podrobení se revisím ve
smyslu tohoto zákona. (§ 64.)
bb) Celé území Spoj. Států má býti rozděleno na 15
okresú a v každém z nich musí býti zHzen jeden poboční závod N.
R. A., jehož sídlo určí hditelé N. R. A. (§ 6). Tento poboční závod

, :1

1) Z citování bude patrno, které předpisy se nalézaly v původní
Aldrichově osnově a které byly pHčiněny později. Zrněny pozdější jsou
naznačeny slovy: § dodatku k pí·edloze.

(filiálka) N. R. A. stojí v čeie většímu počtu místních sdružení local
associations - viz ad ce).
ce) Banky, členové N. R. A., mají se sloučiti ve sdružení
místní, tak zvané Loeal Assodations. Každé místní sdružení má
býti vytvoí'eno nejméně 10 přičleněnými bankami, jichž kapitál
a reservní fondy musí obnášeti celkem nejméně 5 mill. doll. Každá
banka má se státi členem onoho místního sdružení, vjehož území
se nalézá. Je tedy viděti, že i místní sdružení jsou míněna jako
územní jednotky. (§ 5.)
Každá phčleněná banka měla. se tedy státi součástí tH jednot
územních: místního sdružení (Local Association), jež mělo zahrnovati aspoň 10 bank, .
okresního sdružení (District Association) ,2) kterémuž stála
v čele jedna z filiálek N. R. A.
Národního Reservního Sdružení - (National Reserve Association), jehož působnost se vztahuje na celé území Spojených
Států.

b) Projevovati se má centralisace co nejobsáhlejším způsopem:
aa) U !IN. R. A." a jejich filiál mohou přičleněné banky
rediskontovati směnky určitě lnralifikované.
bb) N. R. A. měla určovati úrokovou mínt (bank-ra.te),
která měla býti jednptnou pro celou Unii a měla býti vždy veí'ejně
ohlášena. (§ 41.) Pros1Jednictvím této úrokové míry, která se
měla uplatňovati pH rediskont,u, měla N. R. A. prováděti diskontní
politiku.
ec) N. R. A, byla výslovně zmocněna k devisnínm obehod't~
(§ § 45, 46). V předloze se liší mezi vnitrozemím a cizozemím. Ve
vnitrozemí dovolen je devisní obchod jen s přičleněnými bankami,
pro cizozemí je dána N. R. A, úplná volnost a za tím účelem dovoleno jí v cizině i bankovní spojení udržovati, zaváděti agentury
a prováděti též obchod se zlatem doma i v cizině (§, 44). Na rozdíl
od evropských ústavů neměla však N. R. A. býti nucena pí'ej íma ti
za určitý minimální obnos zlato.
.
a) Vyrazu District Association neužívá předloha zákona samotná, ale
osnovy Mr. Aldrich na mnohych místech ho použil, zejména též,
když osnovu předkládal bankéí'ům při sjezdu v Novém Orleansu, (American
Bankers Association.)
původce
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dd) Vi,dei bankovek má během času přejíti zcela do rukou
N. R. A. a to pokud možno nejrychleji, jak výslovně podotýká
§ 66.
IX) Národním Bankám není sice :vzato právo vydávati bankovky, avšak není dovoleno, aby banky oběh svých ban~
kovek zvětšily; bankovek pak, jež jednou vezmou z oběhu, nesmí
již více vydati. (§ 65.)
~) Bankám má býti ulehčeno, aby se dobrovolně
zřekly výdeje bankovek, zejména tím, že N. R. A. a její filiálky
maji povinnost každé bance v objemu celé její pohledávky vydati
bankovky vydané od N. R. A.( § 72).
y) Aby Národní Banky beze ztráty mohly se zbaviti
spolkových dluhopisú, sloužících za úhradu, má se N. R. A.
zavázati, že 2%ní bonds pl"evezme od nich v nominální ceně (§ 66),
8) platnost zákona z 30. května 1908 (Aldrich Vreelandova), dovolujícího Národním Bankám v.)rdej mimol'ádného
oběživa má býti zrušena (§ 76).
ce) N. R. A. má se státi ústlednítn pokladníkem spolkové
vlády, kteréž bylo uloženo, aby sve hotovosti převedla na N. R. A.
a všechny své budoucí phjmy jí za vklady svěl"ovala. Též všechny
platy, které spolková vláda koná, mají se díti prostl"ednictvím
N. R. A. (§ 36). Tím ovšem mělo pl"ejíti na N. R. A.držení velikých hotovostí poklad. Madu, které za starého systému ležely
většinou ladem a tím se měla uskutečniti také centralisace reserv.
ff) N. R. A. má se stát střediskem a organisátorem všech
zařízení sloužících ku úspOJ~e výPlat v hotových:
IX) je povinností N. R. A. a všech jejích filiál, aby na
požádání pl"evedly část pohledávky jedné pl"ičleněné banky na účet
jiné pl"ičleněné banky (§ 47.) Tím mělo býti zavedeno v Unii žírové (giro) zahzení, jehož tam pl"ed tím nebylo.
~) N. R. A. má právo žádati na každém místním
sdružení služby, jež její žírové zaHzení ulehčují (§ 31).
y) N. R. A. múže uděliti svolení, aby místní sdružení,
usnesla-li se na tom 3/4ová většina jeho členstva, pl"ejalo a provádělo funkce Clearing Housu (§ 31.) Tím se mělo uskutečniti
potlačení samostatných Clearing Housú a celé vyrovnávací zařízení mělo býti uvedeno v soulad s novou sousta vou bankovní:
Vzájemné pohledávky mezi členy místního sdružení měly býti
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vyrovnány sdružením místním, vyrovnání vzáj emných pohledá vek
mezi členy rúzných místních sdružení mělo býti provedeno N. R. A.
nebo jejími filiálami.
gg) N. R. A. má jakožto ústi'ední orgán pečovati o jasnou
" prehlednost hospodářského stavu Unie dúkladnými a pravidelnými
výkazy:
IX) Každý týden má zaslati Comptrollerovi oběživa
výkaz, jenž obsahuje nejdúležitější položky její bilance; výkaz ten
musí býti uvel"ejněn (§ 57.)
~) Mimo to má N. R. A. pětkrát ročně zaslati Comptrollerovi oběživa dúkladné údaje, jež by odpovídaly 5 zprávám,
jež byly ve staré soustavě pl"edepsány Národním Bankám. (§ 57).
hh) N. R. A. má míti nad celou soustavou bankovní 1'evisní a dozorčí právo:
IX) Zprávy revisorů Národních Bank mají býti hotoveny in duplo. Jeden exempláí' má býti ponechán N. R. A. aneb
jejím filiálám. (§ 58.)
~) Všechny pl"ičleněné banky mají dodati N. R. A.
alespoň jednou měsíčně nebo na požádání i vícekráte výkazy,jez
mají obsahovati nejdúleútější položky jejich bilancí. (§ 59.)
y) N. R. A. aneb jejím filiálám mají na požádání
býti zaslány zprávy revisorú, které jn~,.enuje místní sdružení,
aby dle pi'edpisú N. R. A. vyšethli stav bank, jež jsou jeho
členy (§ 32).
8) Banka, která nesplní své výkazní povinnosti, buď
tím, že žádaných výkazú nedodává, anebo tím, že učinila v nich
nesprávné údaje, múže býti místním sdružením zbavena členství.
(§ 33).
e:) Stanovy místních sdružení a filiál N. R. A. musí
býti od N. R. A. schváleny (§ 28).
c) Centra1isace v této pl"edloze zamýšlená se arci značně Uší
od povahy ústl"edního cedulového ústavu v Evropě:
aa) V Evropě jsou ústi'ední cedulové banky samostatnými
akciovými ústavy, jež s ostatními bankami, které na rozdíl od cedulového ústavu bývají zvány soukromými, nikterak nesouvisejí.
V Unii však na cedulové soustavě měly býti súčastněny všechny
banky Unie, nejen tedy bývalé cedulové (totiž Národní), vyhověly-li
by jistým podmínkám, z nichž hlavní měl býti jistý minimální
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kapitál. (§ § 1, 2, 60-64). Ježto na N. R. A., která opět měla
sloužiti jejich úvěru prostřednictvím rediskontu, měly všechny
banky (nebo vzhledem k požadavku minimálního kapitálu - alespoň
:všechny větší banky) býti súčastněny na akciovém základě rovnou
měrou v poměru ku svému kapitálu, totiž jednou pětinou (20%)
kapitálu, můžeme říci, že všechny banky vespolek si měly poskytovati úvěr čili můžeme z,de mluviti o kooperaci bank, nikoli
o vlastní ~entralisaci. ústl-edna bank v Unii by byla vlastně svépomocným orgánem.
bb) Tím, že banky v Unii mají býti spiaty společnou
páskou, kterouž tvoH právě jejich akciové účastenství na úsUedně,
objevuje se nám také jejich poměr k ústí'edně jiným způsobem,
než tomu je v Evropě. Poměr bank tam není nezávislý, nýbrž do
jisté míry podl'-adný a to v několika stupních, takže můžeme
mluviti o hierarchii bankovnictví. Jednotlivé banky podléhají
(zejména co do revisní povinnosti) pravomoci místního sdružení,
jež se může usnésti i na vypuzení vzpurné banky ze sdružení ( § 3:1),
avšak místní sdružení je na druhé straně prvním sloupem, k němuž
se banky pH poHebě úvěru obracejí. Neboť místní. sdružení a v tom leží jeho hlavní význam - má pl'-evzíti .ručení za směnky
určitě kvalifikované, jež jeho člen hodlá u filiálky N. R. A. rediskontovati. (§ 29, 30, 40.).1) Místní sdružení podléhají opět
pravomoci N. R. A. (tak na pl:-' jejich stanovy podléhají schválení
(§ 28)), kteráž je konečně nejvyšší dozorkyní celé soustavy, ale
také posledním útočištěm a ochranou její.
cc) N. R. A. má býti banko'u bank v pravém s10va smyslu,
což ovšem v Evropě o cedulových bankách v té všeobecnosti nelze
Hci. Neboť jen vláda Spojených StáHl a pHčleněné banky smějí
chovati vklady u N. R. A. a smějí s ní obchodovati (§ § 34, 35).
Soukromé osoby tedy a banky, jež nejsou členy, jsou z obchod~
ního spojení s N. R. A., zejména též z diskontu a rediskontu u N.
R. A. a jejich filiál vyloučeny.
JJ. Vymanění ced~tlové SMtstavy ze všech strannických ať politických ať soukromých vlivů, čímž má býti zajištěna 11.aprostá ne~
závislost a nestrannost soustavy a správa její dle zásady vdejno~
1lO SpodMské.
1) Viz též str. 2,12. dole.

a)

Vládě

se propuJcuJe jistý vliv na správu celé soustavy:
aa) Ve správní radě (board of directors), která má čítat
45 členů má zasedat 6 člem't ex officio, totiž gouverneur N. R. A.,
který má býti zároveň pl'-edsedou správní rady, 2 náměstkové
gouverneura, tajemmk pokladu, Comptfol1E~r oběživa a konečně
tajemník (ministr) obchodu a práce (§ 14). Gouverneur je jmenován presidentem Spoj. Států a oba náměstkové gouverneura
jsou voleni správní radou (§ 24), takže ze 5 členů ex officio'jsou 4
pHmými zástupci vlády.
bb) Správní rada N. R. A. má ze svého sUedu voliti
výkonný výbor, jenž má čítati 9 ~lenů, z nichž gouverneur N. R. A.
je ex officio pl"edsedou výboru a oba náměstkové gouverneura
a Comptroller oběživa jsou ex officio členy (§ 21). Tento výbor
je obzvláště důležitý, ježto je splnomocněn ke všem opaUením,
jež smí pl'-edsevzíti samotná správní rada N. R. A. (§ 22).
cc) Správní rada N. R. A. má též zvoliti dozorčí výbor,
jemuž má tajemník pokladu ex ,officio pi'edsedati (§ 23).
dd) Každá filiálka N. R. A. má míti řiditele (manager),
který jej menován gouyerneurem se svolením výkonného v}rboru
(§ 25).
ee) N. R. A. má podávati každý týden Comptrollerovi
oběživa výkazy o svém stavu a krom toho 5krát ročně důkladné
výkazy obdobné výkazům Národních Bank· za starého systému
(§ 57).
b) Na druhé straně hleděla osnova zameziti, aby se celá bankovní SMtstava nedostala v podntčí vlády, ježto vláda ve Spoj.
Státech je vždy politicky zabarvena (t. j. náleží určité politické
straně, která je právě pH vesle), následkem čehož by strannická
opatření zdánlivě nebyla vyloučena.
aa) Zastoupení vlády je vždy omezeno ila nepatrnou
menšinu, takže zástupci vlády nemohou v žádném sboru, v němž
zasedají, prováděti jednostranně proti vůli většiny svoje usnesení.
bb) Žádný člen Zákonodárného sboru spolkového nebo
státního (t. j. spolkového státu) nesmí se státi správním radou
(director) u N. R. A., u její filiály, nebo u místního sdruženi
(§ 20).
c) Stejnóu obavu, jako pi'ed politickou (t. j. vládní) nadvládou,
chovají ve Spoj. Státech před nadvládou mocných finančních či-
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kterou označují krátce pod jménem "Wall Street control",
a proto hleděla osnova ochrániti slabší finanční ústavy pl'-ed znásilněním čili za vésti 11t1:noritní ochrantt:
aa) Akcie N. R. A. jsou nepí-enosné a upisující banka
nemůže jich získati více než podíl, jenž na ni vzhledem k jejímu
kapitálu phpadá t. j. 20%. Ph změně kapitálu je dodržeti tento
poměr. PH likvidaci banky dlužno akcie N. R. A. vrátiti (§ 3).
bb) Místní sdružení si každoročně má voliti správní radu
(board of directors), jejíž počet určují stanovy. TH pětiny této
správní rady jsou voleny jednotHv)Tmi pHčleněnými bankami
tím zpúsobem, že každá banká má jen iedl:ný hlas bez oltledqt na
velikost akciového kapitállt banky. Pouze pH zbylých dvou pětinách
správní rady se pl-ihlíží k velikosti banky tak totiž, že každá banka
má tolik hlasl\ kolik akcií N. R. A. (§ S).

:1

I

Tato zásada minoritního zastoupení je provedena podobným
zpúsobem i při volbě do správní rady filiálek N. R. A. (§ § 9, 10, 11)
a N. R. A. samotné [§ § 14, 15, 16, 17 (viz doleji sub d; aa) bb)].
cc) Všechna práva a výhody spojené se členstvím N. R.
A. mají se dostati stejnoměrně všem pHčleněným bankám (§ 34).
d) Aby správa soustavy se nehdila hledisky prospěšnými
výlučně bankám, tedy jednostranně tHdními, mělo býti připu
štěno zastMtpení ,i záimúm neba1~kovním, totiž obchodním, prů
myslovým, zemědělským:
aa) Správní rada filiálek N. R. A. se volí tím zpúsobem,
že 3/6správních radů volí jednotlivá místní sdružení, z nichž každé
má jen jeden hlas (§ 9); 2/6 správních radů se volí zástupci
akcií N. R. A.; těchto 5/6 správních radú volí zbývající 1/6 ze
zástu,pcú obchod'u, prúmysht a zemědělstv'í (§ § 10, ll, 12.)
bb) Správní radu N. R. A. tvoří 45 členů z nichž 6, jak
bylo již l'ečeno, je členú ex officio, ostatní pak jsou stanoveni následujícím způsobem: 15 členú jmenují filiálky N. R. A., každá
po jednom, 12 členů je voleno zástupci akcií N. R. A., 27 takto
volených členů volí 12 zbývajících správních radů ze zástupců
obchodu" prltmyslu, a zeútědělství (§ § 14, 15, 16, 17).
e) Možnost vysokých v),dělkú pro pHčleněné banky z podílnictví na N. R. A. měla býti pl'edem vyloučena a tím mělo býti
zajištěno, že veí-ejný prospěch bude jediným hlediskem, jímž se
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N, R. A. pH poskytování ,úvěru a pH cedulovém obchodu bude
Hditi.
aa) Přičleněné banky mají obdržeti dividendu 4% ze
svých podílů. Dividenda má býti kumulativní t. j. schodek jednoho
roku v této dividendě má býti nahrazen event. pl"ebytkem roku
následujícího. ' Pí'ebytečný obnos po splacení 4% dividendy má,
býti dělen mezi reservní fond, (Yz), vládu (l/q) a akcionáí'e (1/4)'
AkcionáH jsou podílníky v této obmezené míí-e pokud dividenda
nedosáhne 5%; nad tento obnos nesmí ničeho obdržeti. Reservlúmu fondu se dostává těcJ:to pí-ebytků až do výše 20% akc. lmpitálu. Všechny výnosy nad 5% potom pl'ipadají vládě (§ 4),
Za to však má býti N. R. A. jakožto podnik veí-ejnému prospěchu
sloužící sproštěn všeho zdanění, kromě pozemlcového. (§ 7).
bb) N. R. A. nesmí žádných vkladů zúročovati (§ 37),
aby, nebyla nucena hledati výnosnějších, ale méně bezpečných
uložení svých prosHedků.

II J. OsvobOzení bankovnictví po V)/tcB N árodn'ího od tís1~ivých
předpisú, kterjmt dosu,d bylo podrobeno.
a) Národní Banky mají býti oprávněny, opatřiti akceptem
směnky, které neběží déle 4 měsíců a pocházejí ze skutečných obchodú. Celkový obnos akceptů jedné banky nesmí však pí'evyšovati
Yz akciového kapitálu včetně reservního fondu (§ 4S, též 40).
. b) Zdzování bank v cizích státech a koloniích Spoj. Státú má
býti dovoleno. Národní Banky nesmí se však na takových podnicích súčastniti větším obnosem než 20% svého akciového kapitálu. (§ 49). Též N. R. A. smí v cizině zHzovati agentury pH provozování svého devisního obchodu (§ 46).
c) Národní Banky smějí 30% svých vklad1il na čas zapújčiti na
nezatížené pozemky; pújčený obnos nesmí však pí'evyšovati 50%
skutečné hodnoty zavázaného objektu. (§ 40 dodatku k pí-edloze).
Též smějí zHditi spoí-itelní oddělení a mohou 40% takových Sp9~ite1ních vkladů za stejných podmínek, jako shora uvedeno, zapůjčiti na hypotél<y (§ 50).
IV. Ziednání co nefpru,žněišího oběživa. Toho mělo býti docíleno:
a) centralisacíemissé, tak totiž, že výdej" bankovek měl
časem výlučně pí-ejíti na N. R. A. (Blíže o tom viz shora snb ,I b.
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dd, str. 234 .. a bankovky Národních Bank uhrazené spolkovými
dluhopisy měly z oběhu zvolna vymizeti.
b)změnou úhrady, kteráž byla prov'edena:
aa) tím že všechny bankovky vydané od N. R. A. měly
býti uhrazeny nejméně do 1/3 zlatem nebo jinými zákonnými
penězi a do zbylých % obchodními směnkami nebo spolkovými
dluhopisy Spojených Států (§ 68).
bb) některými pí'edpisy o dosavadní úhradě, totiž spolkových dluhopisech;
()() N. R. A. se měla uvoliti, že 2%ní bonds Spoj.
Států, převezme od Národních Bank za cenu rovnající se nejméně
nominální hodnotě oněch bonds (§ 66).
~) Na požádání N. R. A. měly ony pí'evzaté 2%ní
bC)l1ds s cedulovou výsadou býti konvertovány ve 3%ní bonds bez
cedulové výsady (§ 73). Zí'ejmě z toho důvodu, aby N. R. A.
mohla tyto dlužní úpisy umístiti na peněžním trhu a nebyla nucena '
chovati je ve svých pokladnách a tak vázati své prosHedky.
r) Na konvertované 3%ní dluhopisy, jež by měla
N. R. A. v držení, měla býti uvalena 1Yz%ní daň; (§ 74), jež
měla býti odškodněním pro vládu: 1% za zvýšené zúročení a Yz%
za daň, jež byla dHve vybírána od Národních Bank za průměrný
obnos obíhajících bankovek, která však dle této pí'edlohy měla
odpadnouti. .
8) N. R. A. nesmí tyto konvertované 3%ní dluhopisy
prodávati dHve, než po uplynutí 6 let a i potom ne ve větším
měHtku než za 50 mill. doll. ročně. Vláda však si vyhrazuje, aby
mohla tyto úpisy splatiti kdykoli pí'ed dospělostí, jež nastává 50
let po výdeji (§ § 73, 75).
c) Odstraněním všech absol~ttníc7t i relat·l:vnícl~ omezbní co do
v')!defe bankovek. Zavedeno však z dúvodů národohospodářských
ztížení výdeje bankovek a to v §u 69, nepHmým kontingentováním
jeho; tak totiž že bankovky nekryté hotově, t. j. zlatem nebo zákonnými penězy měly býti prosty daně ·do obnosu 900 mill. doll.
Bankovky vydané nad tento obnos měly býti zdaněny F/2%em;
hotově nekryté bankovky vydané nad obnos 1,200 mill. doll. měly
pak býti zdaněny 5%.
d) Předpis; že nesmí býti vzato z oběhu více než za 9 mill.
doll. bankovek v jednom měsíci,. měl pozbýt platnosti.

241

V. Zavedení hospodárné 1'eservní so~tstavy v tom s11'tysltt, aby se
dosáhlo větší likvidity bank#i současném snížC?1í záloh u iednotlivých bank a pntŽné 1'eservní soustavy v tom smyslu, aby odstraněny
byly strn~tlé hranice zákonn}'ch záloh, které ochromovaly v kritických
dobách pt"tsobnost bank, iakožto ústavú. úvěr poskytuiících. Toho se
mělo

docíliti:

a) centrahsací reserv u N. R. A. za současného zmenšení reserv

u jednotlivých pl-ičleněnýc~ bank.
aa) Vládě bylo uloženo, aby všechny své hotovosti
uložila u N. R. A. (§ 36).
bb) J ednot1ivé pHčleněné canky smějí do svojí zákonné zá-

plný obnos vkladů, jež chovají u N. R. A. (§ 51).
Očekávalo se, že tato výhoda přiměje pl-ičleněné banky, aby hojně
vkládaly do N. R. A., ježto kromě této výhody v zálohách skýtaly
vklady u N. R. A. též možnost účasti na jejím žírovém zařízení.
Tím by se však časem bylo docílilo, že velká část záloh dosud chovaná v pokladnách jednotlivých bank by byla vtekla do ústřední
reservní nádržky u N. R. A., a tak by se byla uskutečnila centralisace záloh i z pokladny spolkové i z pokladen jednotlivých bank.
To by však bylo umožnilo N. R. A., aby hotovosti skýtala tomu kraji
a v té době, kde a kdy by toho bylo prá.vě poHebí, čili výhody
ústřední reservy by se byly takto plně uplatnily.
ce) Jako dúsled~k této centralisace musí N. R. A. za své
závazky denně splatné (obíhající bankovky a vklady) chovati
velikou zálohu 50% úhrnného obnosu a to buď ve zlatě nebo
v jiných zákonn}'ch penězích (§ 55). Pl-i vypočítávání obnosu
závazkú denně splatných múže však N. R. A. od úhrnného jich
součtu odečísti obnos rovnající se polovině oněch 2%ních spolkových dluhopisú, jež N. R. A. pi"evzala od Národních Bank
(§ 56).
dd) Právě tato veliká úsHední záloha· dovolovala, aby
jednotlivým pHčleněným bankám byly v chování zákonných záloh
poskytnuty úlevy. Úlevy ty spočívaly:
()() ve zmíněném dov.oleni, aby vklady u N. R. A.
byly započítávány do pí'edepsané zálohy. (Tentýž pí'edpis je
zároveň jednou ze složek sloužících centralisaci reserv, viz výše
ad bb) (§ 51);
lohy

započítávati

Loeveu'itein: Cedulové bankovnictví americké.
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v tom, že bankovky vydané od N. R. A. smějí se
do záloh započítávati (§ 51), kdežto dl'-íve se bankovky Národních
Bank do záloh započítávati nesměly. Jinak však na povaze bankovky ničeho se neměnilo, zejména nenabyla bankovka legal
tender charakteru (§ 71).
Pí'edpisyo chování záloh byly pl'edlohou upraveny pro Národní
Banky i ostatní pl'ičleněné banky jednostejně. Procentuální poměr
mezi vklady a zálohami, předepsaný dhve jen pro Banky Národní
byl podržen a měl platiti i pro ostatní přičleněné banky (§ 52).
Pl'edloha však rozeznává mezi vklady denně splatnými a mezi
vklady na čas. Jsou-li tyto splatny do 30 dnú, jsou ohledně chování
záloh postaveny na rovno vkladúm denně splatným; totéž platí
i pro vklady, jež jsou splatny později než do 30 dnú, ohledně
posledních 30 dnú před splatností. Ohledně doby, jež od splatnosti je vzdálenější než 30 dnú, platí, že není Ueba chovati
žádných záloh. (§ 53).
b) Možností redťskontu. Tou byla likvidita bank neobyčejně
zvýšena, ježto celá zásoba směnek, která za staré soustavy tvořila
nelikvidnípoložku bank, stala se rázem druhou zálohou. Před
pisy sem spadající jsou obsaženy v § § 29, 30, 38-42, 45 před
lohy:
aa) směnky rediskontované musí býti obchodní t. j. založené na
skutečných obchodech (nikoli tedy finanční) (§ 38).
bb) ohledně ostatních náležitostí rozeznává pí'edloha Hi druhy
směnek, jež smějí býti rediskontovány:
!Z) takové, jež běží nejvýše ještě 28 dní, byly vystaveny
nejpozději 30 dní Pl'ed dospělostí a jež jsou rediskontovány od phčleněné
banky, která chová vklady u N. R. A. (§ 38).
~) takové, jež neběží déle 90 dní, jsou-li akceptovány
bankou nepochybné jistoty, kteráž ovšem nesmí býti totožnou s bankou,
jež rediskontuje, (t. zv. prima diskonty-prime commercial paper)
(§ 42).
• r) devisy (šeky i směnky opaUené aspoň 2 podpisy a běžící
ne déle 90 dní (§ 45), vystavené na země, jež správní rada N. R. A.
určL

ce) Mimo tyto druhy směnek smějí býti od N. R. A. a jejích
filiálek rediskontovány ještě:
.
!Z!Z) směnky, jež neběží déle 4 niěsíců (§ 39),
~~) vlastní akcepty banky rediskontující (§ 40).
Oba tyto druhy směnek však smějí býti rediskontovány toliko
tehdy, převezme-li místní sdružení za dotyčné směnky ručenL (§ 39, 40).

Místní sdružení nesmí však pí'evzíti ručení úhrnem ve vyšším obnosu,
než tvoÍ'Í kapitál a reservní fond všech jeho členů dohromady (§ 30).
Za poskytnuté ručení přísluší místnímu sdružení jistá provise (§ 29).
Okolnost, že za směnky méně bezpečně kvalifikované se zaručuje
místní sdružení, má z rediskontu utvohti pro N. R. A. naprosto bezpečné uloženÍ.
c) StMtpajíCí saZbMt dattovMt, jež stíhá schodek v reservě u N.R.A.
Schodek v reservě u N. R. A. neměl b.)'Tti spojen s týmiž následky, jako
tomu bylo za staré soustavy u Národních Bank, totiž se zastavením
passivních obchodů banky a odepíráním dalších úvěrů zákazníkům,
nýbrž strnulost měla reservním předpisům býti vzata tím, že N. R. A.
měla za schodek v reservě platiti dávku, jež za každá 2Yz% schodku
v reservě ať úplná či počatá, měla stoupati o lYz% ze schodku. (§ 55).
Ježto by byla N. R. A. asi tuto dávku pí'esunula na ústavy úvěr beroucí,
značil tento pí'edpis zdražení úvěru, nikoli však znemožnění jeho (jako
za staré soustavy).

3. Čdst kritická.
Uvedli jsme předpisy předlohy Aldrichovy důkladněji, než
by se zdálo toho býti potřeba vzhledem k tomu, že osnova nestala
se zákonem. Avšak stalo se tak proto že tato pl'edloha je
prvním dúkladněji propracovaným, teor6#cky veUce zajímavým
pok~tsem rozřešiti na základě novém, nikde nevyzkoušeném
otázku cedulového bankovnictví. Další příčinou širšího rozboru
této os~ovy bylo i to, že nový zákon Federal Reserve Act
z 25. prosince 1913 je z velké části vyb~tdován na zásadách
Aldrichovy osnovy a tak ke kritickému posouzení onoho, nám
srovnání obou neobyčejně prospěje. Z důvodu právě uvedeného
nehudeme podrobovati Aldrich PIan pÍ'Íliš podrobné kritice na
tomto místě. Pokud však se jeho kritikou budeme již nyní zabývati, budeme postupovati takto:
Napřed budeme posuzovati, zda zásady, jež jsme vytkli jakožto myšlénkový podklad celé osnovy, jsou správny, t. j. jsou
schopny nedostatky starého systému odstraniti a zavésti dolmnalou cedulovou a úvěrrií soustavu.
Na druhém pak místě budeme zkoumati, zda jednotlivé Před
pisy jež mají tyto zásady prováděti jsou vhodně zvoleny, t. j.
zda pravděpodobně uskutečnění zásad zajistí.
I. Jako první zásadu jsme jmenovali centralisační směr
v celé organisaci. Tento směr dlužno rozhodně schvalovati, ježto
16*
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vady vyplývající z decentralisáce starého systému jsou pHliš
četné a neobyčejně závažné.
Jméno "úsHední banky" jev širokých vrstvách amerických
tak nenáviděno, že samo již by bylo stačilo, aby celé osnově se
připravilo nejnepHznivější phjetí. Proto hleděl původce osnovy
Aldrich centralisaci zakrýti, nazvav úsHední ústav "National
Reserve Association". Vzdor tomu však centralisace, jež touto
osnovou byla zamýšlena, byla dalekosáhlejší, než nalézáme u jakéholmli jiného ústÍ"edního cedulového ústavu. NěkteH kritikové
Aldrichovy osnovy považuj í dokonce toto cen tralisační jej í úsilí
za tak jednostranné, že je vyhlašují za největší její vadu.!) ,
Ač, jak doleji uvidíme, vykazuje tato uphlišená centralisace
skutečně některé nedostatky, zdá se, že odpůrci centralisace se
dávali vésti více politickým p'i"edpojetím, než vniHními důvody.2)
ProsHedky, jimiž centralisace měla býti uskutečněna, byly
do Me zvoleny. Tak zej ména povlovné spoj ování j ednotHvých
bank v silnější jednotky, totiž místní sdružení (která jsou napodobením Currency Associations tvoÍ"ených na základě zákona
z 30. května 1908), spoj ování těchto opět v silnější sdružení
s filiálou N. R. A. v čele, a konečně vybudování - na základě
kooperačním - silného sHediska bankovního světa, bylo šťastným
kompromisem mezi kooperací a centra1isací.
a) Ne právě šťastný byl však pl:'edpis, že N. R. A. a její filiály
se mají omeziti ve svém obchodování pouze na vládu a pHčleněné
banky (§ § 34, 35). Tím byly soukromé osoby a banky-nečlenové
z obchodního spojeni s N. R. A. vyloučeny. N. R. A. stala se tak
"bankou bank" v pravém slova smyslu. Avšak ani tento výraz
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není správný, neboť se čítá, že pl:'es polovici Státních Bank a Trust
Companies bylo by následkem požadavku minimálního kapitálu
b)'Tvalo ze členství vylouceno, To mohlo ovšem míti špatné
následky:
aa) na d'iskontní pohtik%. Je sice pravda, že evropské
cedulové banky bývají stále více zatlačovány do postavení "bankéÍ"ů bank" následkem vzrůstu a sesílení soukromých bank. Je
však neméně pravda, že cedulové banky proti tomu úporně bojují,
poněvadž se obávají, že jejich diskontní sazba a tím i diskontní
politika pozbude na účinnosti, nebudou-li v pÍ"Ímém spojení s peněžním trhem.!) Aldrichovou pí'edlohou mělo tedy býti uzákoněno
to, co je pl:'edmětem největších stížností evropských cedulových
bank a čemu se snaží ze všech sil zabrániti. Neúčinnost diskontní
politiky N. R. A. byla však podporována ještě pí-edpisem, že
směnka běžící déle než 28 dní, měla býti rediskontována od N. R. A.
jen v tom phpadě, pl:'evezme-li místní sdružení za ni ručení (§ 39).
Tím ovšem byl pro pl-ičleněné banky rediskont valně stížen, ježto
nejen že místnímu sdružení měla pHslušeti za pí-evzetí záruky
provise, čímž se rediskont zdražil, nýbrž vedle toho byla tím banka
vystavena také nevítané kritice. Dá se tedy pl:'edpokládati, že by
phčleněné banky byly pHstoupily k rediskontu dosti zHdka.
Z tohoto důvodu tedy, dále i z té okolnosti, že rediskont byl omezen
pouze na pí-ičleněné banky, dá se souditi, že by diskontní sazba
"N. R. A." a proto též i její diskontní politika byla bJ'Tvala málo

I
i

účinná.

bb) Další následek by byl býval, vzhledem k malým
jež by se byly z Í"ečených důvodů kladly na N. R. A.,
a vzhledem k velikým jejim prosHedkům, že by N. R. A. se byla
usnásela pravidelně na poměrně nízké diskontní sazbě, což mohlo
vésti ke plepětí úvěru. Nízká sazba by totiž dávala podnět k závěrům, jež by nebyly odpovídaly skutečnostem.
požadavkům,

1) Jsou to zejména: Viktor .Jl!Iorawelz: The Banking and Currency
Problem and iťs Solution, New York 1911.
Edward TYood: As to suggested Plan for Monetary Legislation with detailed
Account of Bank of France.
2) Odpověďmi na v}rtky Morawetz-e a Wooda (kteří tvrdí, že centralisací by se Spojené Státy dostaly do finančního podruží Evropy, že by
finanční sHedisko Unie bylo zanešeno do Nového Yorku, čímž by vliv
Wall Streetu ještě stoupl, že ústřední ústav podporuje převýdej (inflaci)
bankovek, že se nedostává ve Spoj. Státech vhodných osob, které 'by
úsHední ústav dovedly vésti atd.), zabývá se B e n d i x: Aldrkh Pian
New York, 1912, str. 96-112.
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1) Tak na př. francouzská banka snížila v r. 1897 nejnižší obnos sm.ě
nek, jež pHjímá k diskontu, z 10 fr. na 5 fr., aby umožnila i malým živnostnHrům úvěr. B e n d i x: cit. dílo, str. 78 uvádí číselně, že říšsko-némecká
banka předložila pH něm. bankovní anketě výkaz, z něhož vychází na
jevo, že téměl- polovice směnek v r. 1907 byla zadána k diskontu od kruhů
l!eballkovnich.
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cc) Žírové zařízení N. R. A. by bylo trpělo také pod tím,
že k obchodnímu spojení s N. R. A. mělo býti pHpuštěno jen málo
korrespondentů (zákazníki\). Též phpouští pl"edloha, aby N. R. A.
si čítala jistou provisi za přenášení pohledávek, což by ku zdomácnění tohoto zařízení, pro Unii nového, jistě nebylo pEspělo.
Říšsko-německá banka upouští pE svém ŽÍrovém obchodu od
veškerých provisí, majíc velké odškodnění v pl"evodech t. zvaných
"schwebende Ueberweisungen" t. j. takových, jimiž může banka
disponovati v mezidobí, ve kterém nepHsluší disposice nad nimi
ani kontu, od kterého se obnos odepisuje, ani kontu ke kterému se
pEpisuje.
dd) Malá zaměstnanost kapitálů N. R. A. ve vnitrozemí
by byla sotva zústala bez následků na její devisní obchod. Čím
méně prostředků by N. R. A. byla vázala doma, tím více by byla
odkázána na koupi zahraničních devis a tím větší by byla váha její
na mezinárodním trhu peněžnim. Možno též, že vzhledem k velikým
zásobám zlata, jež Unie má, a k veliké její roční produkci zlata
(vyrábí asi 1/5 světové roční výroby zlata), že by se mezinárodní
trh zlata z veliké části byl pl"esunul do Unie. Z toho je též viděti,
že tvrzení anticentralistů, že by Unie s úsHedním ústavem se
dostala do finančního područí ciziny, není správné. Tato jediná
výhoda ovšem nevyváží ostatních újem plynoucích z omezeného
zákaznictva N. R. A.
b) Pro Unii je též nevýhodný pl"edpis §u 41, že N. R. A. měla
stanoviti y'ednotnMt diskontní sazbu, pro celé území Spoj. StáHl.
V zemi, která je hospodářsky tak různě vyvinuta, která má tak
značnou rozlohu a kde okresy zemědělské a průmyslové jsou tak
pí'esně od sebe ohraničeny, je jednotná míra úroková jistě nemístná.
Týž úrok by mohl v územích na kapitál chudých (jako v Arizoně,
Nevadě) býti vzpruhou k odvážné spekulaci, který by mohl banky
území kapitálově bohatých (jako ve státech: Novém Yorku,
Massachusets, Pensylvanii) zraditi od rediskontu u N. R. A, Jednotnost úrokové míry je výhodou pouze pro vyrovnanější území.
Opačnému pl"edpisu, totiž, aby každá z filiálek N. R. A, v 15 okresech byla mohla určiti pod dohledem N, R. A. zvláštní úrokovou
míru, phměl"enou svému okresu, nebylo by lze ničeho vytýkati.
Tím by se ústl'ednímu vedení nebylo stalo žádné újmy.
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II. Druhá zásada zamýšlená v pí'edloze, totiž vY1ttattěttí
ced'ulového bankovnictví ze všech vlivt/' ať soukrom'flch, ať poli#ckých,
je nejen s",ma o sobě správná, nýbrž možno Hci, že jednotlivé
pl:edpisy zaručují i její bezpečné provedení. Organisace cedulového
bankovnictví v tomto směru je nejpropracovanějši částí osnovy.
Dúraz je položiti na to. že v této osnově ie. celá správa tankovnictví ponechána banké1~stvu, ovšem s minoritní ochranou čelící
proti Wallstreetským zájmům, se zájmovým zastoupením obchodu,
průmyslu a zemědělství a se zajištěním jistého vlivu vládě. Vláda
tedy nemá pl"evládajícího vlivu na správu, v čemž leží nejdúležitější
rozdll této osnovy proti novému zákonu z 1'. 1913. Někteh 1)
však vytýkali této osnově, že vliv, který byl vládě ve vedení N. R. A.
vyhrazen, je pÍ'Íliš veliký, a že nestačí zápověď, aby všichni členové
zákonodárných sborů byli vyloučeni ze správní rady N. R. A.
a jejich filiál (§ 20). Neboť je množství neaktivních politiků, jichž
vliv je prý větší než mnohých činných, (j. na pi'. prý vliv Theodora
Roosevelta, Williama J. Bryana aj.). Tyto obavy by však šly
pfí1iš daleko. Vliv v pfedloze vládě vyhražený je tak nepatrný,
že její činnost měla spíše míti povahu poradce, než rozhodujícího
činitele. Na druhé straně jsou opět mnozí, ktel"í tvrdHi,2) že dozor
nad bankovnictvím svěí,iti bankél"ům je nesprávné, ježto nelze
pi'edpokládati u nich dosti nestrannosti.
III. Schvalovati je i další snahu předlohy, totiž odstranit1:
ntzné tísnivé zákazy, y'1:núž bylo cedulové bankovnictví starého systbmt (totiž Bank Národních) sp1:ato.
Tyto zákazy týkaly se hlavně poskytnutí úvěru akceptního,
úvěrů poskytovaných na hypotéky a zl"izování filiál. I proti odstranění těchto zákazů ozývaly se ni'které hlasy 3) s odůvodněním,
že nikde cedulovým bankám se nedovoluje poskytovati hypotecní a
1) Jako známý železniční král Jam e s J. H i ll, jenž se podrobně
zabýval Aldrichovou osnovou na lllinois Bankers Association Convention
ve Springfieldu dne ll. října 1911.
2) Jako senator O w e n, tvůrce nového zákona Federal Reserve Act,
který se vyjádi"il, že by potom bylo stejně oprávněno svěřiti vývozcům
masitých konserv (beefpackers) dozor nad tím, aby byl pečlivě zachováván
zákon o potravinách (Pure food law.) Srov. o tomto jeho výroku časo
pis Current Opinion ze srpna 1913. Nro. 2, str. 74.
3) Tak na pi'. B e 11 d i x : cit. d. str. 89 a násl.
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akceptní úvěr. Proti tomu však dlužno namítnouti, že se zde nejedná
o cedulové banky v našem smyslu, nýbrž o banky, jichž cedulový
obchod časem má zaniknouti a dále o veškerenstvo větších bank,
jež částečně t. j. 20% svého kapitálu jsou súčastněny na cedulové
soustavě. Ostatně akceptním i hypotečním úvěrem múže býti dle
pí-edlohy vázána jen jistá, pl'"esně vymezená část bankovních prosUedkú. Výhody pak, jež by byly pro Spoj. Státy z těchto dovolení
plynuly, jsou dalekosáhlé. Souhlasiti je však s názorem,!) že v zájmu
rychlé centralisace výdeje bankovek mělo těch výhod býti poskytnuto pouze těm Národním Bankám, jež by se byly dobrovolně
vzdaly výdeje bankovek. Tím by se byl urychlil sousUeďovací
pochod ve výdeji bankovek, který mohl jinak býti protahován na
dlouhá a dlouhá léta. Újma stávajícím právúm by se nebyla stala,
neboť dobrovolné úelmutí se práva výdejního, bylo by bývalo
vyváženo řečenými velikými výhodami.
IV. Hlavní úkol reformy cedulového bankovnictví měl b3Tti
proveden zjednáním pružného oběž1:va - pružné bankovky. O správnosti toho úmyslu není Ueba šíl"iti slov. Jedná se však o to, poštěstilo-li se to osnově. Zdá se, že nikoli dokonale. Bankovním
krytím, vedle kovové úhrady měly zústati vedle směnek i na dále
dluhopisy Spoj. StáhL Tím ovšem tratila pružnost bankovek na
samočinné regulaci. Vydávání bankovek by se nebylo musilo díti
jak hospodál'"ský stav země by toho byl vyžadoval, zadáváním
směnek k diskontu, nýbrž i vedle toho, a pl'"evýdej bankovek nebyl
by vyloučen vzhledem k vysoké výši úplně nezdaněného kontigentu
900 mill. doll. (oproti nynějšímu celkovému oběhu Národních
bankovek 723 mill. doll.) a nízkému zdanění (1 %%em) kontingentu do 1200 mill: doll.
Ještě menší samočinnost je, jak se zdá, zaručena pn klesání
oběhu, totiž plj vracení se bankovek k domovu. Na zpětné cestě
nemá bankovku naprosto nic zdržovati. Dle §u 51 pl'-edlohy mohou
však býti bankovky započítávány do záloh banky. Je pnrozeno,
že by banky nebyly nechaly této pHležitosti nepoužity a byly by
zdržovaly bankovky ve svých pokladnách co nejdéle. Zpětnému
návratu bankovek ve Spoj. Státech je též na pl'-ekážku množství
rúzných druhú papírového oběživa, jímž směnečné dluhy mohou
1) Srov. Bendix: c. d. str. 92 a násl.

Dýti spláceny, a jež nebývá bráno z oběhu. Za takových okolností
ovšem pružnost bankovek bezpečně zaručena není.
NěkteH zastávali dále názor, že místo kvotové úhrady německé (1/3 úhrada v kovu), která má jisté známky nepružnosti,
měla býti spíše pl'-evzata bankovní úhrada francouzské banky,
u které obnos kovové úhrady se pl'-enechává zcela bankovnímu
vedení. Doposavad však stížnosti na nepružnost kvotové úhrady
u Hšsko-německé a rakousko-uherské banky nejsou v praxi ničím
odúvodněny, a proto se zdá tato výtka též u Aldrichovy osnovy
neodůvodnena.

V. Několik nedostatkú lze však nalézti v pl'"edpisech o zreformování reservní soustavy, ač účely, za kterými reforma spěla
(totiž zcentralisování reserv a zmenšení reserv u jednotlivých
pl'-ičleněných bank), byly jistě zcela správné. Je však pochybno,
zda žírové zaHzení a v}'hoda, že vklady u N. R A. se započítávají
phčleněným bankám do záloh za hotovosti, by byly dostatečně
velikým lákadlem, aby pohnuly banky ke svěl-ení valných částí
svých hotovostí N. RA. jako vklady, povážíme-li, že N. R A.
bylo zapovězeno (§em 37), aby platila jakékoli úroky ze vkladú,
kdežto tak zvaní Reserve Agents v reservních městech a úsUedních
reservních městech platily Národním Bankám úroky nejméně
2%ní, pr-i čemž vklady ty se jim do zákonných záloh do určité výše
také započítávaly. Dlužno totiž pr-ipomenouti, že zaHzení reservních měst a úsUedních reserv ní ch měst zrušeno nebylo. Tak nejen,
že zústalo pochybno, zda N. R A. obdrží od bank dostatečnou
zásobu záloh ku vytvol-ení centrální reservy, nýbrž nezmizelo ani
nebezpečí, že "money trust" se svou disposicí nad millionovými
vklady bude pozústávati dále.
Další nebezpečí nové reservní soustavy záleželo v možnosti
úvěrové inflace, t. j. ve všeobecném PJ'epěti tlvěnt. Stále znova
totiž si musíme uvědomovati, že měhtkem pro udělování úvěru je
v Dnii záloha banky, takže je obecným rčení: 1 dollar zálohy nese
4 doll. úvěru (nebo i více, podle toho v jakém poměru se záloha
banky ke vkladúm má nacházetL) Čím nižší tedy vyžadovaná
záloha, tím lehčí možnost pí-epětí úvěru. V Evropě takového
měHtka pro udělování úvěru není, za to však postupným zvyšováním diskontní sazby čili rozumnou diskontní politikou úvěr pE
pHlišném rozpínání se zdražuje, tedy stěžuje. Vzhledem k tomu
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však, že jsme ukázali, že dle Aldrichovy osnovy by diskontní politika neměla valné účinnosti, zústal by měHtkem úvěru i nadále
poměr zálohy ke vkladúm a dúsledkem toho by všechny úlevy
v zálohách a všechna snižování záloh musila účinkovati jako pomúcka k rozpínání event. pí'epínání ú.věru.
Je to pi'edevším pi'edpis, že za vklady splatné později než za
30 dní, není nutno chovati záloh, až teprve v posledních 30
dnech. Dále pi'edpis, že pEčleněné banky smějí započítávati vklady
u N. R. A. a bankovky téže do svých záloh. Tak na pi'., diskontovala-li ph členěná banka u N. R. A. směnku 100 doll., je to vklad, za
nějž N. R. A. musí chovati 50%ní zálohu, čili 50 doll. Phčleněná
banka múže však svúj vklad u N. R. A. počítati za hotovost
a povoliti na jejím základě 4násobný úvěr (byla-li to pHčleněná
banka v reservním anebo úsHedním reserv ním městě), tedy úvěr
400 doll. Vidíme, že za úvěr 400 doll. je chována záloha pouze
50 doll. čili na jejím základě je vystaven úvěr 8násobný, (kdežto
dle starého systému pouze byl možný úvěr 4násobný). Byla-li to
banka mimo reservní nebo ústřední reservní město ležící, poměr se
ještě zhorší. Tentýž pHpad by nastal, kdyby pfičleněná banka si
dala skutečně vyplatit bankovky za diskontovanou směnku. Neboť,
záloha u N. R. A. byla by obnášela stejně 50 doll. (za vydané
bankovky), úvěr možný zase 400 doll. Stav tento byl zhoršován
dále tím, že meze pro výdej bankovek byly odstraněny, dúraznější
daň (5%) uvalena teprve na hotově nekrytý oběh pi'evyšující
obnos 1200 ,hill. doll., konečně tím, že N. R. A. byla by pravidelně
vymHovala diskontní sazbu velmi nízkou, jak jsme shora vyložili. Snížení reserv u pEčleněných bank a výtečná jinak myšlénka
postupného zdanění schodku v reservách u N. R. A. byly by b~Tvaly
výhodami teprve, kdyby byla bývala zaručena naprostá účinnost
diskontní politiky N. R. A.

4. :.Jeji sánik a další 1'ejo1'mni snahy.
Osud Aldrichovy osnovy byl tento: Byla pl"edložena k dobrozdání na sjezdě American Bankers Association \1 Novém Orleansu.
Po důkladné poradě byla tato osnova jednohlasně tam schválena.
Též National lVlonetary Commission po některých změnách tuto
osnovu pEjala, kteráž v této nepatrně pozměněné podobě měla
pi'edstoupiti jako zákonná pi'edloha pi'ed zákonodárné sbory.

President Taft ve svÉm poselství z 21. prosince 1911 Aldrichovu
osnovu celkem doporučuje. Nutno též po pravdě doznati, že osnova
hledí odstraniti všechny nedostatky starší soustavy a že se jí to
celkem podahlo. Jistě osnova v podobě, jak jsme ji vyložili, byla
by výborným podkladem pro reformní záJmn. Neboť i nedostatky,
jež jsme vytkli, nejsou takového rázu, aby nepatrnou změnou
pl'edpisú nemohly býti odstraněny. K tomuto zlepšování osnovy
však nedošlo, protože zvolením presidenta Wilsona koncem roku
1912 vysHídala republikánskou stranu strana demokratická,
která veškerý centralismus v cedulovém bankovnictví v podobě
úsHedního cedulového ústavu, jaký navrhovala Aldrichova pi'edloha, prudce potírala. Dúvody nephjetí osnovy jsou spíše hledati
v novém politickém seskupení, než v její nevhodnosti.
Počátkem roku 1913 došlo k novému slyšení pi'ed "Banking
and Currency Committee" pod pi'edsednictvím Glass-e, za tím
účelem, aby byla vypracována nová pi'edloha pro zákonodárné
sbory, jež by vyhovovala více demokratickým požadavkúm. 1)
Konečně výbor se usnesl na nové osnově, jež nese jméno
svých púvodcú Glass-Owen Bill,2) Púvodní podoba této nové
pi'edlohy se zdála bankéi'úm nephjatelnou a vyslovili se proti ní
zejména na sjezdu v Bostoně. Trpělivým zlepšováním a pilováním
jak domem representantú, tak i senátem podahlo se konečně
dosíci formy pi'edlohy, v jaké byla uzákoněna dne 23. prosince
1913 ku celkové spokojenosti všech. Zákon ten nese úi'ední pojmenování "Federal Reserve Act", t. j. spolkový zákon o zálohách. 3)
1) Piedvoláni byli pí'ední finančníci a znalci bankovních pOlLěrú.
Návrhy byly ph'orúzné: tak navrhoval
A. Bar t on H e p b u r n : úsHední banku, v níž 51% akcií by bylo
v majetku "lády,
V i c t o r lVI o r a w e t z :
územní (divisional) reservní banky na základě soustavy Clearing Housú,
P a u 1 W a rb u r g :
napodobení evropských soustav, varoval však
pí-ed udělováním takov)Tch pravomocí, jako
mají evropské cedulové ústavy aj. mn.
2) Po pí'edsedovi výboru Glassovi a senatoru Owen-ovi.
3) Plný název zákona je tento: "Federal Reserve Act, an Act To
provide for the establishment of Federal Reserve Banks to furnish an
elastic currency, to afford means of rediscounting comm~rcial paper: to
establish a more effective supervision oť banldng in the United States, and
for other purposes."
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II. Reformní zákon z 23. prosince 1913.

ad I. Podržení kooperační myšlenky Aldrhhovy os'novy, podcelé so·ustavy bankovní jednotném.u. vedettí a dozoru, pN současné-m. obejití každého zalízení, jež by 1/toltlo pzl.sob#i doj-me'JII,
ústl'edního ústamt. Tomu slouží:
a) Sečlánkování bank za účelem kooperace s centrálním vedením:
aa) Má být zhzen organisabní v)lbor skládající se z tajemníka pokladu, tajemníka orby a Comptrollera oběživa, jenž má
rozděliti území Spoj. Státú na nejméně 8 a nejvýše 12 okresú
a v každÉm z nich označiti jedno město za Federal Reserve C1'ty
(spolkové reservní město l)) (čl. 2, § 2.)2)
bb) V každém takovém městě se má nacházeti Fedeml
Reserve Bank (spolková reservní banka) (čl. 2, § 3).
Každá Národní Banka je zavázána státi se členem (phčleniti
se k) reservní banky, (čl. 2, § 4). Nestane-li se do roku členem,
ztrácí veškerá práva Národních Bank, nehledě k jiným ujmám,
(čl. 2, § § 6, 7, 8) naproti tomu Státní Banky a trustové společnosti
nejsou nuceny státi se členy (čl. 2, § 4), mohou se jimi však za
určitých podmínek (z nichž hlavní je jistý minimální kapitál)
státi (čl. 9, § § 53, 54). Každá pr-ičleněná banka musí se súčastniti
jako podílník na akciovém kapitálu reservní banky 6%ty svého
akciového kapitálu včetně reservního fondu. Tento podíl je splatný
ve zlatě neb ve zlatých poukázkách (čl. 2, § 4). Reservní banka
nesmí počíti obchodu s kapitálem menším než 4 mill. doll. (čl. 2,
§ 14). Nelze-li této kapitálové výše docíliti podílnictvím bank, jsou
za určitých podmínek pEpuštěny i soukromé osoby ku upisování
(čl. 2, § § 9, 10). Kdyby se i potom nedostávalo kapitálu, má býti
jistý podíl phdělen spolkové vládě (čL 2, § ll). Jakmile miniřízeni

aj Část popisná.
Ph spletitosti velmi četnJ'lch pí"edpisú, jež zákon tento obsahuje, možno uvažovati o soustavě, v jaké by bylo žádoucí je
vylíčiti. Pro soustavu zde zvolenou byla rozhodná úvaha, že
zákon ten vzešel z naléhavé poUeby reformovati cedulové bankovnictví Spoj. Státú hlavně v určitých, nejpalčivějších směrech a že
projevuje ostatek silnou setrvačnost s dosavadním vývojem bankovnictví tohoto. Byla tedy na snadě myšlénka, když jsme dopodrobna seznali stav tohoto bankovnictví pl'-ed jeho reformou
v r. 1913 a jeho vady, vzíti za podklad soustavy pro vylíčení pí"edpisú
zákona nového ony hlavní linie, na nichž se vady ty pohybovaly,
a po nichž se phrozeně musela bráti i reforma a kráčela i naše kritika dHvějšího stavu.
Podkladem soustavy jest

těchto

5

vúdčích

ideí:

I. Podržení kooperační myšlénky Aldrichovy soustavy, podl"ízení celé soustavy bankovní jednotnému vedení a dozoru, ph
současném obejití každého zahzení, jež by mohlo působiti dojmem
úsUedního ústavu.
II. Uplatnění názoru, že celé bankovnictví (nejen tedy cedulové) je věcí vei'ejného zájmu - na rozdíl od obchodních živností
jiného druhu - a z toho dúvodu, že má býti podrobeno co největší měrou vládnímu vlivu ph současném zaručení nestrannosti
vládní správy, vymanění cedulové soustavy ze všech soukromých
vlivú a zajištění, aby správa soustavy' se dála dle zásady vet"ejnohospodáí"ské.
III. Osvobození bankovnictví obzvláště Národního od tísnivých pi"edpisú. kterým dosud bylo podrobeno.
IV. Z) ednání co nej pružněj šího a nej bezpečněj šího oběživa.
V. Zavedení hospodárné reservní soustavy v tom smyslu, aby
se dosáhlo větší likvidity bank ph současném snížení záloh u jednotlivých bank a pružné reservní soustavy" tom smyslu, aby byly
odstraněny strnulé hranice zákonných záloh, které ochromovaly
v kritických dobách působnost bank, jakožto ústavú, úvěr poskytujících.

1) Organisační vSrbor již tuto práci provedl a označil následující města
za spolková reservní. 1. Boston (Massachusetts), 2. New- York City (N. Y.),
3. Philadelphia (Pennsylvania) , 4, Cleveland (Ohio), 5. Richmond (Virginia), 6. Atlanta (Georgia), 7. Chicago (Illinois), 8. St. Louis (Missouri),
9. Minneapolis (Minnesota), 10. Kamas City \Missouri), ll. Dallas (Texas),
12. San Francisco (California).
2) Text zákona je označen jen běžnými čísly dle článků (sections).
Poněvadž však některé články jsou značně dlouhé (některé mají až 30 odstavců), hleděli jsme usnadniti orientaci tím zpúsobem, že jsme označili
všechny odstavce celého zákona běžnými čísly co § §, a při citaci uvádíme
jednak číslo dotyčného článku a vedle toho číslo odstavce.
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mální kapitál je opaUen, může býti u Comptrollera oběživa složena
organisační listina, čímž nabývá spolková reserv ní banka povahy
právnické osoby. To jí získává práva s tím spojená, tak na pÍ'.
výsadu 20letého trvání, právo uzavírati smlouvy, vystupovati
aktivně i passivně pí-ed soudem atd. (čl. 4, § § 16-28).
ce) Má býti zl-Ízen Federa7 Reserve Board (F. R. B.) (spolková reservní rada). Tento sbor však není ústředním cedulovým
ústavem ve smyslu Aldrichova N. R. A. nebo ve smyslu evropských
úsUedních cedulových ústavl1. Neboť nemá prováděti žádných
obchodú vúbec, nýbrž má býti pouze nejvyšším dozorcím a do
jisté míry vedoucím Madem.
Musíme nyní rozeznávati, v čem se v zákoně projevuje směr'
a v čem směr centralisační.
b) Prvky kooperační patrné v této soustavě jsou ty:
aa) že všechny pHčleněné banky se súčastňují na akciovém
kapitálu spolkové reservní banky (čl. 2, § 4) a že reservní banky
pak poměrně dle kapitálu opět pHspívají na vydržování F. R. B-u
(čl. 10, § 60).
bb) že spolková reservní banka je zdrojem úvěru pro svúj
okres, neboť k ní se múže každá pHčleněná banka obrátiti se žádostí o rediskont, má-li směnka, již chce banká rediskontovati,
určité náležitosti (čl. 13, § 81).

kooperační

Na rozdíl od Aldrichovy osnovy, múže se kooperace dle nového
zákona uplatniti i vzhledem k bankám, jež nejsou členy ano i vzhledem
k soukromým společnostem a soukromým osobám, tím totiž, že spolková
reservnÍ banka smí rediskorttovati směnky i na otevl-eném peněžním
trhu - tedy od nečlenú (čl. 14. § 87).
Činnost reservnÍch bank na otevl-eném trhu (tedy mimo transakce
se členy nebo s vládou) projevuje se dále tím, že
DG) smějí ve vnitrozemí i v cizině obchodovati v raženém
i neraženém zlatě, poskytovati na ně pújčky, allO i pújčovati zlato na
danou jistotu, (čl. 14, § 88).
~) smějí doma i v cizině kupovati a prodávati spolkové
dlužní úpisy Spoj. Státú neb i jiné bezpečné obligace, určitě kvalifikované (čl. 14, § 89).
y) smějí si otevírati účty u jiných reservních bank, za
účelem vyrovnáváni platů a - se svolením F. R. B-u - udržovati účty
s cizozemskými bankami a zhzovati agentury, kde se to za pÍ'Íčinou
koupě, prodeje nebo inkassa směnek jeví účelným (čl. 14, § 92).

C:

c) Prvky centralisační se projevují všude tam, kde se uplatňuj e
pravomoc spolkové reservní rady (Federal Reserve Board F. R. B.).
aa) F. R. B. múže dovoliti anebo, usnese-li se na tom
pětičlenná jeho většina, múže nal'íditi, aby jedna spolková reservní banka rediskontovala zásobu směnek jiné spolkové reservní
banky dle úrokové sazby, již má stanoviti on sám (čl. ll, § 67).
Tím ovšem se stává F. R. B. orgánem ústřední reservy, neboť ač
dle nového zákona ve skutečnosti není jedné úsUední reservy jako
dle Aldrichovy pí-edlohy, může F. R. B. na základě pravomoci
zde vytčené zaHditi, aby napiatost peněžního trhu a nedostatek
reservy v okresu jedné spolkové reserv ní banky, byly zmírňovány
přebytky peněz v okresích druhých. Toto opaUení by se dalo
pHrovnati k mimol'ádným výpomocem, jež si evropské úsUední
cedulové ústavy občas poskytují. Rozdíl však leží v tom, že ve
Spoj. Státech pomoc nebude se díti toliko dobrovolně a zcela výjimečně, nýbrž soustavně dle promyšlených naÍ'Ízení vrchního
strážce peněžního trhu t. j. F. R. B-u.
Touto pravomocí ovšem se dává F. R. B-u též mocná zbraň
k vrchnímu vedení diskontní politiky. Neboť, ač stanovení sazby
úrokové pro jednotlivý okres pHsluší dotyčné spolkové reserv ní
bance samé (čl. 14, § 91), může F. R. B. uplatniti svůj vliv (nehledě k tomu, že diskontní sazba vúbec podléhá schválení F. R.
B-u dle čl. 14, § 91), tím, že umělým upětím peněžního trhu
v jednom okresu a ulevením peněžní tísni V okresu druhém múže
donutiti reservní banky ku změně úrokové sazby.
Sazby úrokové pro rúzné druhy směnek mohou býti různé,
jak vyplývá ze znění čl. 14, § 91.1)
bb) F. R. B. múže pro dobu ne delší než 30 dml suspendovati povinnost chovati reservy ve výši v tomto zákoně stanovené
a může takovou suspensi prodlužovati vždy po dobu ne delší než
15 dnú; musí však současně zavésti stoupající daň na schodky
v zálohách od zákona požadovaných (čl. ll, § 68). Tato daň,
pokud jde o vkladové reservy, má býti stanovena od F. R. B-u,
kdežto daň, jež má býti uvalena na schodek v záloze pro směni1) U většiny evropských cedulov)Tch bank platí naproti tomu jednotné
saL-by.
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telnost bankovek, je v čl. ll, § 68 pi'esně vymezena. V posléz uvedeném pHpadě má býti tato daň ze schodku placena dotyčnou
reservní bankou, avšak reservní banka musí ji pHrážeti ku své
úrokové míi'e. Tento pí'edpis odstraňuje konečně dosavadní
strnulou reserv ní soustavu, jež ani dle Aldrichovy pí-edlohy v tomto
ohledu by nebyla se stala lepší. F. R. B-u jakožto úsUednímu
dohlížejícímu orgánu je tu dána možnost, aby ve spojitosti s pravomocí zmíněnou sub aa) prováděl účinnou reserv ní politik~t a zabránil panikám. Daň ze schodku má zabrániti zneužití suspense
a má se stát též nástrojem diskontní politik)', ježto zdražuje úvěr.
cc) F. R. B. má prováděti vrchní dozor nad ced'ulovým
bankovnictvím, tak totiž, že prosUednictvím Madu Comptrollera
oběživa má upravovati výdej "spolkových reservních bankovek"
a uspoí-ádati jich stahování, zejména též určovati podmínky za
kterých smí býti doručovány od Comptrollera jednotlivým reservním bankám,l) (čl. ll, § 69). Dále múže F. R. B. žádost reservních bank za reservní bankovky částečně neb zcela splniti,
ale také odmítnouti, a má též určovati úro]", jejž mají spolkové
reservní banky za obnos phjatých reservních bankovek platiti
(čl. 16, § 98). Ježto má také, jak jsme viděli, pí-evážný vliv na
určování diskontní sazby v jednotlivých okresech, zastává témě{
úplně funkce úsUedního cedulového ústavu po stránce správ ni
a rozhodovací; provádění a vykonávání jeho rozhodnutí je svě
í'ováno orgánúm jiným. 2)
dd) F. R. B. má býti podobně jako N. R. A. dle osnovy
Aldrichovy organisátorem, po příPadě stPediskem všech zalízení
slmtžících k% úspoPe V'jJPlat v hotov)!ch.
IX) Bud múže se rozhodnouti, že sám bude zastávati
úkoly Clearing Housu t. j. odúčtovacího í-ízení pro reserv ní banky
1) Pod výkazem "Reservní Banky" budeme rozuměti "spolkové reservní banky" a dále pod výrazem "re3ervní bankovky" budeme rozuměti
spolkové reservní bankovky" na rozdíl od jiných dr~hů bankovek, které
za platnosti nového "Federal Reserve Act" budou ve Spoj. Státech obíhati,
o čemž pozděj i.
2) F. R. B. na pÍ'. sám nevydává reservních bankovek. Zhotovování
jich obstarává Comptroller oběživa. Jsou chovány buď v Treasury neb
v subtreasuries nebo v mincovnách, a F. R. B. povoluje jen jich doručení
jednotlivým reservním bankám prostřednictvím Federal Reserve Agents
(čl. 16, § § 98, 102, 103).
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aneb múže tuto funkci pí-enésti na jednu z reservních bank,
(čl. 16, § 108).
~) F. R. B. múže vyzvati jednu každou z reservních
bank, aby pro pHčleněné banky svého okresu vykonávala úkony
Clearing Housu, (čl. 16, § 108).
y) Čas od času má uveí-ejňovati pí-edpisy upravující
pí-e"vody peněz mezi reservními bankami a jejich filiálkami a stanovící poplatky za to (čl. 16, § 108).
3) Konečně má stanoviti poplatky, jež pHčleněné
banky smějí účtovati svým zákazníkúm, jichž šeky byly odúčto
vány reservní bankou a potom poplatky, jež reservní banka smí
účtovati za služby clearingové a inkas sní (čl. 16, § 107).
(É) Dosavadní sdružení clearingová mají pozbýti
své dHvější ďúležitosti, ježto jim není již dovoleno, aby prováděla
soukromé revise u svých členú, jako to činila dosud (čl. 21,
§ 133) a ježto jejich funkce mají býti pí-evzaty reservními
bankami,1)
Tím měla býti zdokonalena dosavadní soustava zanzení
platy uspoí-ující, která zejména meziměstská vyrovnávání špatně
obstarávala. Dle nového zákona tedy je sUediskem odúčtovacího
Hzení pro reservní banky F. R. B., nebo jím k tomu určená reservní banka, pro pHčleněné banky je odúčtovnou pHslušná
reservní banka. Místo dosavadních soukromých Clearing H ousú
obstarává tedy odúčtování vládnímu dozoru podrobený nový
bankovní systém. Poněvadž nástrojem amerického odúčtovacího
HzenÍ je šek, bylo zákonně i k tomu pHhlíženo, aby meziměstské
proudění šekú bylo usnadněno. K tornu účeln:aždá reservní banka
má pHjímati al pari:
IX) od sv)!ch pH členěných bank: šeky na všechny
solventní pEčleněné banky (tedy nejen na banky svého okresu)
(Cl. 13, § 80).
~) od všech pHčleněn~lch bank (nejen svých): šeky na
všechny své deponent~t j. vládu Spoj. Státu nebo pHčleněné
banky svého okresu, (poně'vadž reservní banka od nikoho jiného
vkladú pHjímati nesmí) (čl. 16, § 107 a čl. 13, § 80).
1) Srov. o tom též H a u ser: Amerikanische Bankreform,
1914, str. 51, 52.
Loevenstein' Cedulové bankovnictví americ1{é.
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V těchto dvou jmenovaných pÍ"Ípadech smí reservní banka pr-ijímati šeky bez dalšího omezení. Konečně:
y) Jenom však za pÍ"Íčinou vyrovnávání plaHl (solely for exchange purposes) smí reservní banka phjímati šeky od
ostat11,ích reservních bank vydané na solventní phčleněné banky
nebo reserv ní banky, tedy na všechny banky celé soustavy (čl. 1:1,
§ 80, čl. 16, § 107).
Důvodem toho, že reservuí banka smí phjímati od jiné reservní banky šeky jen za pHčinou vyrovnávacích plaHl, a nikoli bez
omezení, byly oprávněné obavy, že by nastalo opět nesmírné sou- ,
sUedění peněžních kapitálů

yorkské), čemuž právě

u jedné reservní banky (patrně novozemě na okresy mělo se

rozdělením

čeliti.

Na odúčtovací dzení spojené se šekovním dzením právě vylíčeným a na inkassní obchod má F. R. B. značný vliv. stanovením
poplatků za tyto služby (viz shora sub 3.).
ee) F. R. B. má podobně jako N. R. A. dle Aldrichovy
osnovy pravidel1v)m,i a podrobn)l1lú v)lkazy o reservních bankácl:
pečovati o pi-ehlednost hospodál'ského stavu Unie. K tomu účel1·
má pi-ehlížeti dle své libosti knihy a obchodování reservních a pEčleněných bank a vyžadovati od nich výkazy a zprávy. Sám pak
má F. R. B. jednou týdně uvei-ejňovati výkaz, ze kterého je úejmý
stav každé jednotlivé reservní banky a krom toho výkaz, ze kterého je úejmý úhr~ll1Ý stav všech reservních bank dohromady.
Zí"ejmá mají býti zejména aktiva a passiva, stav reserv, zásoba
směnek atd. (čl. 11,,,§ 66).
tt) F. R. B. má konečně nad celou soustavou reV/:sní
a dozorčí, a do jisté 1níry i trestní právo:
0'.) Vrchní dozorčí právo (general supervision) nad
reservními bankami je F. R. B.-u výslovně phí"čeno článkem
11, § 75.
~) F. R. B. má alespoň jednou v roce pí"edsevzíti
důkladnou revisi každé reservní banky a na souhlasnou žádost
desíti phčleněných bank má nahditi zv~áštní revisi kterél~~li ~"e
servní banky (čl. 21, § 134); se svolemm F. R. B.-u ma]l dale
reservní banky právo prováděti revise u phčleněných bank svého
okresu (čl. 21, § 132).

y) Objeví-li se, že nějaká phčleněná banka nevyhověla naÍ"Ízením (regulations) F. R. B.-u, má tento právo vyzvati
dotyčnou banku, aby své akcie pHslušné reservní banky složila
t. j. aby se svého členství vzdala (čl. 9, § 57).
3) F. R. B. má právo, zastaviti činnost kterékoli
reservní banky, nezachovává-li některých pí"edpisů tohoto zákona;
po dobu zastavení činnosti má F. R. B. sám dotyčnou reseryní
banku spravovati; jeví-li se to účelným, má ji dokonce rozpustiti
nebo reorganisovati (čl. 11, § 73).
gg) F. R. B. má konečně některá práva, která souvisejí
s jeho postavením jako ústředního orgánu, aniž by se jevilo účelným
tato nějak rozUiďovati. Jsou to:
0'.) Právo rozmnožiti počet měst, jež jsou označené'.
za reservní a centrální reservní, jichž banky jsou podrobeny
zvláštním pí"edpisům o reservách; právo dosavadní Uídění měst na
reservní a centrální reservní pozměniti, aneb města této jejich
vlastnosti zbaviti, (čl. 11, § 70).
~) Suspendovati nebo propustiti kteréhokoli úÍ'edníka nebo í-editele reserv ní banky (čl. 11, § 71).
y) Nahditi, aby reservní banky pochybné, nebo bezcenné položky aktiv ze svých knih a bilancí odepsaly, (čl. 11,
§ 72).
3) Od spolkových reservních zástupců (Federal Reserve Agents) 1) vyžadovati cenné obligace jakožto kauce ku pojištění reservních bankovek, cenných papín\ a pod., jež těmto
Medníkúm mají býti svHeny (čl. 11, § 74).
e) Povoliti Národním Bankám, jež o to požádají, aby
směly zastávati úkony správců jmění (na pL poručenských), vykonavatelů poslední vůle atd., pokud státní nebo místní zákony
tím nej sou dotčeny (čl. 11, § 76).2)
,
~) Ustanovovati zástupce, znalce a jiné úl"ednictvo,
pokud to vedení záležitostí F. R. B.-u vyžaduje (čl. 10, § 77).
ad II. Uplatnění názor-u, že celé bankovnz:ctví (nejen tedy ccdltlové) je věcí veřejného záj-mzt - na rozdíl od obchodních živností
1) O funkcích těchto úí"edníkú bude v dalším promluveno.
2) Tyto úkony zastávaly doposud většinou trustové společnosti
(Trust companies).
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jiného dnthu - a z toho d'Ůvodu, že 'má b)!N podrobeno c~ nefvě!š~
měrou vládním'u vlivu, (Je tu zřejma odchylka od našeho nazoru, Jez
podrobuje pHmo vládnímu vlivu je? banlw:~ict~í~edulové ,a ~d
chylka od stanoviska osnovy Aldncho,vy, Jez v!ade vyl~az~J~, Jen
nepatrný, menšinový vliv v bankovm ~~~stave a necha~Ta, ]lnak
správu a dozor bankovní v rukou bankeru.) Vedle toho 1~V~ se Mf,
však také snaha zaručiti nestrannost vládní správy, vymam,t1' cedulov~u S011staVtt ze všech soukrom)!ch vlivlf, a zafisNti, aby správa
sou,stavy se dála dle zásady veřefnohospodMské.
, v •
a) Vliv který se propůjčuje v novém zákoně vlade Je neporovnatelně větší, než jaký se propůjčuje vládě v evropských c~
dulových bankách nebo jaký zamýšlel propůjčiti vládě Aldnchův návrh.
,
aa) F. R. B. o jehož velikých a důležitých pravomoclch
bylo již mluveno, skládá se ze 7 členů, z nichž 2 tot~ž tajen:~ík
pokladu a Comptroller oběživa. jsou vládními zástUpCI .ex OfÚ:lO.
Ostatních pět jmenuje president Spoj. Států .se so~hlasem .senatu
(čl. 10, § 58). Jeden z oněch 5 členů má být! presIdentem Jmenován gouverneurem a jeden vicegouverneurem sboru. Gouverneur
je výkonným Medníkem (čl. 10,
59),' Kdyk~li se up~ázd~í ně~
které místo ve sboru před uplynut!m zakonne predepsane sluzebm
doby, má býti presidentem Spoj. Států se souhla~em a, schválení~
senátu opět obsazeno (čl. 10, § 61: ..Nezas:dá-h ~en:t, ~bsazuJe
president uprázdněná místa zatímmml komlsary, ]lchz pusobnost
končí 30 dní po opětném sejití se senátu (čl. 10, § 62~.
,
F. R. B. musí pak každoročně podati důkladnou zpravu o sve
činnosti sněmovně representantů (čl. 10, § 64).
bb) Práva tajemníka pokladu co se týče d,oh~e~u na~
pokladním úi"adem zůstávají nezte:nče11a a pokud zdanhve kol11dují s pravomocí F. R. B.-u, mají taková práva býti vykonávána
pod dohledem tajemníka pokladu ~~l: 10, § 63). v,
,
cc) Práva Comptrollera obezlVa nedoznala zadneho zt~n
čení naopak: byl mu svHen též dozor nad zachováváním pí"edpISÚ
týkajících se výdeje nových reservních bankovek (čl. 10, § 65);
má dosazovati revisory, kteH mají alespoň dvakrát v roce provésti kontrolu v každé pl-ičleněné bance (čl. 21, §' 130, 131).
dd) Kromě úředníků, do jichž oboru správa bankovnict:í
spadá, kteH jsou pHmo členy vlády a krom F. R. B-u, jenž Je

?

vládou jmenován, má míti vláda ještě velice silné zastoupení
i v samotném vedení reservních bank. V čele každé reservní banky
stojí totiž správní rada (board of directors), která se skládá z 9
členů rozdělených na 3 mdy (čl. 4, § 29, 30, 31). Tí-ída první (A)
skládající se ze 3 členů má býti zástupcem zájmú phčleněných
bank, tedy zájmú akcionáh\ (§ 32). Hída druhá (B) skládající
se taktéž ze 3 členů má zastávati zájmy obchodu, průmyslu a zemědělství v dotyčném okresu (§ 33). Konečně mda tl-etí (C) skládající se taktéž ze 3 členú má býti fmenována F. R. B-em, a jeden
z těchto posledních 3 členú má býti jmenován týmž sborem pí"edsedou (chairman) správní rady a Medníkem zvaným "Federal
Reserve Agent"l) v téže osobě (čl. 4, § § 34, a 43). Vyžaduje se,
aby dotyčný byl zkušeným bankél-em. Jiný člen mdy Uetí (C)
má jej v nephtomnosti zastupovati (§ 43). Ježto F. R. B. je v celosti jmenován vládou, je zřejmo, že celá mda C je zastoupením
vlády ve správě reservních bank.

ee) Konečně vláda má míti značný vliv i na vedení filiálních závodů reservních bank. Neboť v jejich správní radě
(bom"d of directors) má zasedati 7 členů, z nichž 4 má voliti mateřská reservní banka, ostatní 3 pak jmenuje F. R. B. (čl. 3,
§ 15).
b) Na druhé straně bylo pojato do zákona opatření, aby obvyklá politická zab·arvenost vlády nebyla na újmu nestranné
správě bankovní soustavy:

aa) Má býti zřízen zvláštní sbor zvaný "spolkový poradný sbor" (Federal Advisory Council), jenž má čítati tolik členů,
kolik je reservních bank. Správní rada každé reservní banky vysílá po jednom členu. Schůze tohoto sboru mají se konati alespoi1
čtyí"ikrát v jednom roce ve městě Washingtonu (District Columbia)
anebo také častěji, svolá-li je F. R. B., nebo usnese-li se "poradný
sbor" na tom sám (čl. 12, § 78). úkolem jejím je:
1. jednati přímo s F. R. B-em o všeobecných podmínkách
hospodál'ských,
2. písemně neb ústně vznášeti námitky ohledně záležitostí,
jež spadají v pravolhoc F. R. B-u,
1) Funkce" Federal Reserve Agent-a" seznáme později.
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3. vyžadovati si zpráYy a podávati návrhy ohledně úrokové
míry, rediskontn, výdeje bankovek, koupě a prodeje zlata u reservních bank atd. (čl. 12, § 79).
bb) Zákonně stanovená služební doba jednotlivých členů
F. R. B.-u je tak upravena, že nový směr vládní, vstupující ve Spoj.
Státech v činnost vždy současně s volbou nového presidenta Spoj.
StáHl, zústane pn správě F. R. B-u po dobu aspoň dvou let v menšině. Neboť nynější president jmenuje oněch pět členú F. R. B-u
na následující období: jednoho na dvě leta, druhého na 4 leta,
Uetího na 6 let, čtvrtého na 8 let, pátého na 10 let. Každé uprázdněné místo má býti nadále obsazováno vždy na 10 let (čl. .10,
§ 39). Ježto president Spoj. StáHl je vždy volen na dobu 4 let,
nastane ph jeho nastoupení změna pouze v následujících místech:
Se změnou ministerského kabinetu, která nastává současně
s volbou presidenta, nastoupí dva noví členové ex officio totiž:
tajemník pokladu a Comptroller oběživa a dále jeden z oněch
5 členů, jenž má býti presidentem jmenován. Takže nová vláda
má ze 7 členú jako pÍ"Ímé své zástupce pouze 3, to jest menšinu.
Teprve po dalších dvou letech jmenuje president Spoj. Států
dalšího člena do F. R. B-u, čímž dosavadní zastoupení mění se ve
4člennou většinu. Avšak během dvou let, po které je nová vláda
v menšině, poskytuje se dosti pHležitosti členům většiny, aby
pl'esvědčili nové své soudruhy, že dosavadní veden~ ~~~kovní
soustavy bylo správné. Tím tedy náhlé převraty sOUVISe)lCl s politickou změnou jsou zamezeny a bylo zajištěno pokud možno
stejnoměrné vedení bankovní soustavy.
cc) Politické pl'esvědčení ostatně nemá být zanaseno do
správy bankovního systému, pročež ani senator ani člen sněmovny
representantú nesmí býti jmenován za člena F. R. B-u nebo za
úí-edníka nebo správního radu reservní banky (čl. 4, § 35).
c) Má býti zaručena co největší objektivita správy bankovní
soustavy i po té stránce, aby její vedení bylo neodvislé od soukro'/ll,)'ch pohnutek.
aa) Členové F. R. B-u, tajemník pokladu, jeho pomo~níci
(Assistant secretaries) a Comptroller oběživa nesmějí, pokud JSou
v úl'adě, a do dvou let potom, co jej opustili, zastávati žádného místa
nebo postavení ve phčleněných bankách (čl. 10, § 59).
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bb) Žádný správní rada reservní banky, který náleží do
druhé Uídy B, (zájmoví zástupci obchodu a prúmyslu) nesmí
býti ani úí-edníkem ani správním radou některé jiné banky (čl. '1,
§ 36). Tentýž zákaz platí i pro správní rady Uídy Uetí C (vládní
zástupci u reservních bank vysílaní F. R. B-em) (čl. 4, § 37).
cc) Žádný Medník, správní rada aneb plnomocník
pr-ičleněné banky nesmí, kromě pravidelného služného, aneb kromě
pi'hněl'ených odškodnění, které jim banka za prokázané služby
poskytne, phjmouti žádných pi'ímých nebo nepi'ímých provisí,
aneb darú v souvislosti se svým postavením v bance (čl. 22, § § 136,
137). Tentýž zákaz platí i pro revisory bankovní (čl. 22, § § 135).
Odměny poskytované správním radům reservních bank podléhají
schválení F. R. B-u (č!. 4, § 44).
d) Má býti znemožněna nadvláda mocných jútančních či
H#elú, ať již bank nebo soukromých osob (Wall Street control),
zavedena ochrana slabších ústavů bankovních pi'ed znásilňováním
a pojištěno rovné právo všem phčleněným bankám.
aa) Ne více než 1 osoba z téhož okresu reservní banky smí
býti jmenována presidentem Spoj. Státu za člena F. R. B-u (čl.
10, § 58), aby bohaté a mocné okresy se nedomohly pi-evládajícího
zastoupení.
bb) Žádná phčleněná banka nemůže se na akciovém kapitálu reservní banky súčastniti větším podílem, než na ni vzhledem
k jejímu kapitálu dle zákona phpadá (t. j. 6 procenty svého kapitálu
včetně reservních fondii) (čl. 2, § 4). Tento poměr svého podílnictví
musí phčleněná banka dodržeti i ph změně svého akciového kapitálu,
takže podíl její na kapitálu reserv ní banky se zvětší ph zv~šení
jejího kapitálu, naopak pak ph snížení její podíl se zmenší. Pr-i
dobrovolné likvidaci banky musí se banka svého podílu vzdáti
a akcie vrátiti. Totéž platí, stane-li se banka insolventní. Akcie
jsou nepí-enosné a nesmějí býti zastaveny (čl. 5, § § 4(-j, a 47).·
Kapitál reservní banky tedy není pevně stanoven, nýbrž výše jeho
se mění s objemem kapitálu pr-ičleněných bank. Tím opaUením
je vsak mocným finančním ústavúm znemožněno·, aby si získaly
většinu akcií reserv ní banky a tím ji kontrolovaly.
cc) I soukromé osoby a korporace jsou sice phpuštěny
ku podílnictví na akciovém kapitálu reservní banky, ale pouze
tehdy, nedosahují~li podíly od pr-ičleněných bank upsané minimální
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žádané vyse 4 millionú doll.; i v tom phpadě pak podíl takové
jednotlivé soukromé osoby nebo korporace nesmí obnášeti více než
25 tisíc doll. a nezakládá vúbec práva hlasovacího (čl. 2, § § 9, 10,
12). F. R B. pak stanoví pl'-edpisy o pl'"enosnosti takových podílú
(čl. 2, § 13). Jsou tedy soukromé osoby a korporace úplně vyloučeny
z uplatnění hlasovacího práva, ba i jejich podílnictví je značně
omezeno.
dd) § § 38-42 článku 4. obsahují složité a podrobné
pl'-edpisy o volbě správních radů reservních bank ve tl"ídě prvé A
(zástupci phčleněných bank) a druhé B (zástupci obchodu, průmyslu
a zemědělství), jichž jádrem je snaha zabezpečiti všem pHčle
něn:)rm bankám beze úení na jich akciové kapitály a na velikost
jich členských podílů stejná hlasovací práva.
ee) Správní radě reservní banky je konečně výslovně
nahzeno, aby spravovala banku nestranně a bez rozdílú ve prospěch
či neprospěch některé pHčleněné banky zejména co se týče diskontování, půjček atd. (čl. 4, § 30).
e) Konečně bylo popl'-áno zastoupení i zájmltm nebankovním,
aby správa soustavy se nehdila hledisky výlučně Uídními, prospěš
nými toliko bankovním ústavúm.
aa) Ve sboru "Federal Reserve Board" mají toliko 2
členové náležeti stavu bankéÍ"skému, takže 3 členové mohou zastupovati zájmy nebankovní a president pH jich jmenování má
pHhlížeti k l'-ádnému zastoupení obchodu a průmyslu (čl. 10,
§ § 58, 59).
bb) V každé reservní bance 1/3 správních radů (directors)
totiž celá druhá Uída B, má zastupovati zájmy obchodní, prúmyslové a zemědělské (čl. 4, § 33).
t) Odvislost obchodu cedulového od jeho V)I?WS1WSt'Í má b)'t
odstraněna, vysoké výdělky z podílnictví na spolkové reservní
soustavě znemožněny a má být zajištěno, že veí"ejný prospěch bude
jediným vodítkem, jímž se reserv ní banky pH poskytování úvěru
a při cedulovém obchodu budou hditi.
AkcionáH teservních bank budou míti právo na 6%ní dividendu, jež má býti kumulativní t. j. schodek v dividendě v jednom
roce má býti doplněn pl'"ebytkem roku phštího. Všechny výnosy, po
vyplacení této dividendy pfebývající, mají se dostati polovinou
reservnímu fondu, až dosáhne v:)rše 40% splaceného akciového
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kapitálu, a polovinou vládě. Těchto phjmů má vláda použíti buď
k umol'-ování spolkového .dluhu, nebo ku rozmnožení zlatého pokladu sloužícího za úhradu pro státovky. Za to mají reservní
banky býti sproštěny všeho zdanění kromě pozemkového (čl. 7,
§§ 49, 50, 51).
F. R B. neprovozuje
a proto vydání, jež
zena jednotlivými bankami
fondúm dhve, než se smí
(čl. 10, § 60).
phjn~ú

žádných bankovních obchodú, nemá
s jeho činností souvisí, musí býti hrav poměru k jich kapitálu a reservním
pomýšleti na rozdělování dividendy

ad III. Osvobození bankov'nictví, obzvláště Národn'ího, od tísm:vf'ch pledpl:slt, kterfmt dosu.d bylo podrobeno.
a) Každá pHčleněná banka (tedy i Národní) smí opaUovati
svým akceptem tratty a směnky, které pocházejí ze skutečných
obchodů souvisících s vývozem nebo dovozem zboží a neběží déle
6 měsíců. Celkový obnos akceptú jedné banky nesmí však pl'"evyšovati Yz jejího akciového kapitálu včetně reservního fondu
(čl. 13, § 84).
b) Reservní banky mají ve své-In okresu a smějí v okres'u
s'uspendované reservn'í banky úizovati poboční závody (čl. 3, § 15.)
V tomto pfedpisu se jeví znacný rozdíl od Aldrichovy pí"edlohy,
neboť dle nového zákona je tu 12 samostatných cedulových ústavú,
které mají zÍ"Ízovati filiálky, kdežto dle oné, bylo postaráno o 15
zákonně stanovených filiálek jednoho úsUedního ústavu, které
však žádných dalších poboček zHzovati nesměly.
Každá Národní banka, jejíž akciový kapitál včetně reservních
fondú obnáší aspoň 1 million doll. smí zažádati u F. RB-u o dovolení,
aby směla v cizině úizovati filiálky ku povzbuzení zahraničního
obchodu. Spolková reservní rada múže tuto žádost splniti nebo
zamítnouti. Bude-li však Národní Bance toto povolení uděleno,
bude povinna zpravovati Comptrollera oběživa o stavu těchto
filiálek. F. R B. múže nahditi zvláštní jich revisi. Účtování
těchto filiálek má se díti neodvisle od účtování matel'"ského závodu
a od účtování jiných zahrankních filiálek téže banky. Zejména
výkazy zisku a ztráty jednotlivých filiálek má matefský ústav do
hlavní knihy odděleně zanášeti (čj 25, § § 141, 142).
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c) Konečně smějí i reservní banky se schválením F. R. B-u
úizovati agentury v cizině (čl. 14, § 92). Národní Banky, které
se nenalézají v centrálních reservních městech, smějí poskytovati
zápújčky na nezatížené venkovské pozemky svého okresu. Zápújčka .
nesmí však býti poskytnuta na dobu delší 5 let, nesmí obnášeti
více než 50% skutečné hodnoty pozemku. Banka smí poskytnouti
podobné zápújčky jen do výše 25% svého kapitálu včetně reservních iondú aneb do 1/3 svých vkladú na čas. F. R. B. múže 6as od
času doplňovati seznam měst, v nichž Národní Banky nesmí hypotekárních zápújček poskytovati (čl. 24, § § 139, 140).

ad IV. Zjednání co nejpr'užnějšího (A)

a nejbezpečnějšího

oběživa.

(B)

A)

Pružnost

Z těchto požadavkú vyplynuly pfedpisv, jež
pro tyto druhy bankovek:

oběživa.

a) Za tím účelem měl být v)ldej bankovek s jednocen; aspoll
tak dalece, aby vrchní dozor nad cedulovým obchodem s )'adou
dúležit)7ch oprávnění vycházel z jednoho sUediska totiž od spolkové reservní rady (F. R. B.)1) a aby výdej bankovek byl obstaráván v každém okrese reserv ním jen jedinou cedulovou bankou,
totiž reservní bankou.
1) Oprávněni F. R. B-u vzhledem k

cedulovému obchodu jsou

tato:
a) m.á Hditi výdej a stahování reservních bankovek (čl. ll, § § 65,
16, § 95);
b) jemu má býti denně ohlašován objem obíhajících reservních bankovek (čl. 16, § 96);
c) má právo žádati dodatečnou úhradu od "Federal Reserve Agent-a"
ku pojištění reservnich bankovek (čl. 16, § 96);
d) má právJ vyhověti žádosti, nebo zamítnouti žádost reservnich
bank vztahující se k v}rdeji reservních bankovek (čl. 16, § 98);
e) stanoví výši daně, jíž podléhají bankovky (čl. 16, § 98);
t) pi'edpisuje výši fondu pro směňování bankovek (redemption fundl
(čl. 16, § 98);
g) stanoví pi'edpisy ohledně výměry úhrady kryjící bankovky (čl.
16, § 101);
h) rozvrhuje v}rdaje spojené s výdejem reservnich bankovek na reservní banky (čl. 16, § 104);
i) stanoví v}rši obnosu ve zlatě, již reservní banky mají chovati
u tajemníka pokladu pro směňování reservnich bankovek (čl. 16, § 100).

69,

čl.

Tohoto cíle nebylo možno ovšem dosíci ihned: Bylo Ueba
zejména postarati se, aby bankovky Národních Bank byly zvolna
stahovány, ježto Pl'ekotným uskutečněním zamyšleného plánu,
mohly nastati větší poruchy, než ponecháním vadného starého
systému. Dále bylo Ueba učiniti nová zatímní opaUení, pokud se
t)7Če, ponechati v platnosti stávající mimol'ádná opaUení, která mají
kr)7ti poUebu náhlého zvýšení oběživa (na pl'. v pr'ípadě paniky)
a poUebu výdeje nových bankovek v té nÚÍ'e, jak staré bankovky
Národních Bank budou brány z oběhu, dokud všechny tyto úkoly
nebudou moci pl'evzíti bankovky nového druhu, tak zvané
spolkové reservní bankovky (Federal Reserve notes) čili, dokud
se nová bankovní soustava plně nevžije.
umožňují oběh

aa) Bankovky N árodnícll Bank, jichž stahování z oběhu
se dovoluje až teprve po 2 letech od phjetí zákona. Po této lhútě
kdykoli po dobu 20 let mají Národní Banky právo, aby braly
z oběhu buď veškeré svoje vydané bankovky, nebo část jich, tím zpúsobem, že požádají tajemníka jJokladu, aby na jejich účet prodal
spolkové dluhopisy, sloužící za úhradu a phslušnou část obíhajících bankovek směňoval (čl. 18, § 110). Mohou tedy býti bankm;ky Národních Bank ještě 22 roky v oběhu.
bb) Bankovky reservních Bank taktéž kryté spolkovými
dluhopisy (bond secured notes), které reservní banky mohou
vydávati na základě spolkových dluhopisú, jež koupí k vyzvání
tajemníka pokladu od oněch Národních Bank, jež hodlají snížiti
oběh svých bankovek (viz sub aa) (čl. 18, § § 111, 112, 113, 114,
115). Pfedpisy platné pro výdej a stahování bankovek Národních
Bank, platí i pro tyto bankovky reservních bank, toliko s tou odchylkou, že objem jich výdeje není omezen na výši akciového
kapitálu reservní banky je vydávající (čl. 18, § 115). Mají býti
závazkem reserv ní banky, která je vydala 1) (§ 115). Povaha jejich
je totožná s povahou bankovek Národních Bank. Zavedení tohoto
druhu bankovek je úejmě pÍ'echodné, ježto ponechává nepružnou
úhradu v platnosti.
1) Na rozdll od bankovek spolkov}rch reserv nich viz doleji sub cc).
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Účel těchto bankovek je trojí:

Mají nahrazovati bankovky Národních Bank v té míí'e,
v jaké budou tyto stahovány - do doby než nové reservní bankovky plně vstoupí v činnost - aby se pr'edešlo nedostatku oběživa.'
Mají umožniti reservním bankám, aby mohly zužitkovati
pi'evzaté spolkové dluhopisy.
Mají usnadniti pi'evedení cedulové vJ'lsady z Národních Bank
na banky reservní.

ce) Bankovky nou.zové (emergency currency) zákona Aldrich-Vreelandova z 30. května 1908, které smějí býti vydávány
až do 30. června 1915, (čl. 27, § 144), ač platnost tohoto zákona
měla končiti 30. červnem 1914. Pravděpodobně bylo pojato toto
prodloužení do spolkového reservního zákona proto, poněvadž
v době, kdy se o něm děly porady, byly oprávněny obavy, že by
mohlo dojíti k panickým zjevům na peněžním trhu a nedalo se
čekati, že nová reserv ní soustava by byla za krátkou dobu svého
trvání s to, aby dovedla již čeliti nějakým kritickým událostem.
Na zákoně z roku 1908 byla článkem 27. §em 144 provedena
dále ta změna, že daň z těchto mimor'ádných bankovek byla
značně snížena. I )
dd) Spolkové reserv ní bankovky (Federal Reserve notes),
které patrně mají časem nahraditi všechny ostatní druhy bankovek
a mají dle slov zákona ten účel, "aby reservním bankám byl pro-

sUednictvím spolkového reservního zástupce (Federal Reserve
Agent) poskytován úvěr." Povaha těchto bankovek je však naprosto odlišná od povahy bankovek, neboť nejsou závazkem banky
je vydávající, nýbrž závazkem Spojených StáHl (čl. 16, § 95).
Hospodál"ským svým účelem jsou ovšem bankovkami. Legal
tender character jim nepi"ísluší. Nece však musí býti pHjímány
(§ 95).
01.:) Ode všech Národních, pr-ičleněných a reservních
bank.
~) PH placení všech daní, cel a ver'ejných dávek.
Z toho plyne, že mají státní akceptaci. Jsou směnitelné:
u pokladního Madu toUko ve zlatě,
1) Viz též str. 231.

u kterékoli reservní banky buď ve zlatě aneb v zákonných
(§ 95).
Každá reserv ní banka múže požádati phslušného spolkového
reservního zástupce, aby jí opaUil poUebný obnos reservních bankovek. Zároveň však musí nabídnouti úhradu ve výši nominální
hodnoty žádaných bankovek,l)
Reservní bankovky mají býti na pi"ední straně opaUeny význačným písmenem a seriovým číslem, jež každé reservní bance
F. R B. pr-idělí.
penězích

Pružnosti této bankovky napomáhá značně naHzení, že žádná
rcservní banka nesmí znovu vydati reservní bankovky vydané
od jiné reservní banky, nýbrž jakmile se jí taková bankovka dostane do ruky, má ji bez průtahu vrátiti původní reservní bance
ku směně. Nestoupení tohoto pí-edpisu se trestá daní (čl. 16,
§ 97).
Výdej bankovek děje se tím způsobem, že spolkový reserv ní
zástupce pi"edloží dotyčnou žádost reserv ní banky F. R. B-u,
který žádosti bud vyhoví, nebo ji odmrští. Vyhoví-li jí, dostane
se bance bankovek a pr-ipíše se jí obnos, odpovídající svěi"eným
jí bankovkám, k tíži, ze kterého musí platiti určitý úrok, který
stanoví F. R. B. (čl. 16, § 98).
Formální stránku bankovek má na starosti Comptroller
oběživa. Appointy mají zníti na 5, 10, 20, 50, 100 doll. Zhotovené
bankovky mají býti uloženy bud v pokladním Madě (Treasury)
nebo jeho pobočkách (subtreasuries) nebo v mincovně Spoj. Stáhl.
Výlohy s tiskem reservních bankovek spojené mají býti rozvrženy
rovnoměrně na všechny reservní banky (čl. 16, § § 102-106).
b) Byla změněna úhrada a vydány pfedpisy o naložení s dosavadní úhradou.
Změna úhrady se ovšem týče jen reservních bankovek, avšak
je Ueba si uvědomiti, že právě tyto byly cílem reformy a výlučně
mají v budoucnosti pi"edstavovati oběživo konající funkce bankovky, kdežto ostatní druhy bankovek námi vytčené mají bud co
nejdHve vymizeti (bankovky Národních Bank a nouzové bankovky),
anebo mají býti rázu zcela podružného resp. pi"echodného (bankovky reservních bank).
1) V čem úhrada má spočívati, viz doleji sub b.
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aa) Úhrada za reservní bankovky má záležeti výlučně
ve směnkách, které reservní banky smějí rediskontovati dle pí-edpisú čl. 13. nového zákona. 2)
Musíme zde opět rozeznávati, jako jsme to činili pH vyklá- .
dání zákona o Národních Bankách mezi úhradou a reservou.
Zmínili jsme se tam, že tyto pojmy v Evropě splývají v jeden
~;polečný, poněvadž se doplňují. Ve Spoj. Státech však jsme
musili rozlišovati mezi úhradou - spolkovými dluhopisy, a reservou, jež záležela v hotovosti. I dle nového zákona musíme tak
roznšovati: Úhrada mající zabezpečiti jistotu bankovky a záležející ve směnkách t. j. v bankovním krytí, musí býti 100°j,)ní,
čili musí se rovnati nominální hodnotě zamýšleného výdeje bankovek (čl. 16, § 96). Vedle této 100%ní úhrady však je pl'-edepsána ještě reserva v hotovosti, o níž budeme níže mluviti.
F. R. B. nemusí se však spokojiti <;lni touto 100 %ní bankovní
úhradou, nýbrž múže žádati vždy ještě o další úhradu (§ 96).
Úhrada má býti uložena u spolkového reservního zástupce (Fed.
Reserve Agent) dotyčné banky. (§ 96 a § 101). Reservní banka
však múže se schválením reservního zástupce í-ídíc se pH tom pi-edpisy F: R. B-u, stávající úhradu (směnek) zaměniti jinou úhradou
ve stejném obnose (čl. 16, § 101).
bb) Pl'-edpisyo osudech dosavadní úhrady jsou pak tyto:
Jakmile nabudou Národní Banky práva, aby stahovaly svoje
bankovky, kteréhož se jim dostane 2 roky po vydání reservního
zákona, nabudou též práva, aby reservní banky od nich koupí pl'-evzaly v nominální hodnotě spolkové dluhopisy, jež sloužily za
úhradu pro bankovky. Děje se to tím způsobem, že vrchní poldadník (Treasurer) oznámí spolkové reservní radě (F. R. B.)
čtvrtletně obnos dluhopisú, jež mají býti reservními bankami
pí'evzaty. F. R. B. pak rozvrhne podle kapitálu reservních bank,
kolik je každá z nich zavázána koupiti. Kupní cenu (v zákonných
penězích) neskládají však reservní banky dotyčným Národním
Bankám, od nichž dluhopisy pí'evzaly, nýbrž u vrchního pokladníka Spoj. Státú, který si ponechá poHebný obnos ku směně bankovek kryt~Tch dotyčnými dluhopisy a pí-ebytek vrátí Národním
Bankám. Reservní Banky nesmějí však pí'evzíti více spolkových
2) Viz str. 280.

dluhopisů roč.ně,

než za 25 mill. doll. Do výše obnosu pí'evzatých
dluhopisú smějí reservní banky vydávati zmíněné "bankovky
reservních bank" (čl. 18, § § 110-115 a čl. 4, § 27). Pí'irozeně
také byl odstraněn pí'edpis, který naí-izoval nově založeným Národním Bankám, aby pE svém ustavení složily u taj emníka pokladu
jist,)'T obnos spolkových dluhopisů t. zv. "chat,ter bonds", o nichž
jsme mluvili na str. 98 a 99 (čl. 17, § 109).
Reservní banky mohou však, pokud nepoužívají koupených
2 %ních spolkových dluhopisú za úhradu pro svoj e bankoyky,
požádati se svolením F. R. B-u tajemníka pokladu, aby tyto 2%ní
dluhopisy s cedulovou výsadou, zaměnil polovicí v jednoroční 3 %ní
zlaté poukázky 1) a polovicí ve 3%ní zlatou Plljčku Spojených
Státil, oboje bez cedulové výsady. Tato konvertovaná půjčka má
býti splatna po 30 letech. Zároveň se však mají reservní banky
zavázati, že k žádosti tajemníka pokladu každoročně pH splatnosti zlatých poukázek pHjmou místo splacení ve zlatě vMy nové
zlaté poukázky; tento závazek trvá pro reservní banky po 30 let
(čl. 18, § 116). §em 117 se dává tajemníkovi pokladu zmocnění
ku vydání této 3%ní zlaté pújčky a ku vydávání zlat~Tch, jednoročních, 3%ních pokladničních poukázek. Taj eumík pokladu
může též z3.měniti tyto zlaté poukázky 3%nimi dluhopis~ý nové
zlaté pújčky (§ 118).
Těmito předpisy mělo

býti zabráněno, aby ztráty spojené,; pí'eúhrady nezústaly na bedrách reservních bank, nýbrž aby
časem byly pl"esunuty na spolkovou vládu; pH tom jí však mělo
býti stálf m znovu vydá váním zlatých poukázek umožněno, aby
dle stavu spolkové pokladny buď dluh umol"ovala, nebo nechávala
v neztenčené výši.
c) Do zákona nebyla pojata žádná nepřekroNtelná omezení
co do v):'defe bankovek reservních, jež maj í býti hlavními pl.-edsta viteli
pružno"ti oběživa a byla za vedena jen některá stížen'í f1:ch vildefe,
pokud byla národohospodáí-skými dúvody diktována. Též ostatním
druhúm bankovek byla dopHna co největší volnost pH výdeji,
pokud jim již nebyla dána dÍ'Ívějšími zákony (jako nouzov~Tm
měnou

7

1) Jsou to jednoroční zlaté pokladniční poukázky ("gold lIotes"),
které je nutno lišiti od zlatých poukázek ("gold cel'titicates"), jež jsou pravidelným oběživem.
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bankovkám) a pokud si zákon nepí'eje spíše jich vymizení z oběhu.
než jich rozmnožení (bankovky Národních Bank).
aa) PH "bankovkách reservních bank" není výdej omezen
na kapitál reservnÍ banky, jež je vydává, (jako tomu bylo ph
Národních Bankách), takže zůstává jedině omezení na obnos
úhrady (t. j. spolkov}rch dluhopisů) (čl. 18, § 115).
bb) O bankovkách Národních Bank a nouzov}rch bankovkách zústávají di'ívější pl'edpisy v platnosti.
cc) Bankovky reservních bank mají sice vymezeno
maximum svého výdeje, ježto zlatá záloha se má nalézati ve kvotovém poměru k celkovému jich oběhu, (čl. 16, § 97) platí tedy
omezení systému kvotového. Vzhledem k tomu však, že Pl'ekrocení tohoto maxima je možno, a je jen stíháno stoupající daní
(ze schodku v reservě), nemůžeme mluviti o naprostém omez,ení,
nýbrž spíše o ztížení výdeje, a kvotový systém tam má do jisté
míry povahu nepHmého kontingentu, kdež kontingent daně prostý
(nepi:ih1ížíme-li k úroku, jejž reservnÍ banky platí reservní radě
z každého obnosu výdeje a jenž nemá povahy daně) není určen
pevnou cifrou (jako u nás), nýbrž je pohyblivý podle výše zlaté reservy. Z aplikace úvahy o všeobecném pojmu pružnosti (str. 162 až
166) na pi'edpisy o reservních bankovkách vyplývá, že z omezení
pružnosti tam vytčených nalezneme u reservních bankovek jen následující: 1.) vymezení maxima vydatelných bankovek, které však
není nepi'ekročitelné, 2.) obmezenÍ plynoucí z péče o reservu, které
z téhož dúvodu jako v pi'edešlém pHpadě není nepřeluočitelné
a pružnosti nebezpečné (čl. 16, § 97 a čl. ll, § 68 c). Omezení z ně
jaké zvláštní úhrady (na pí'. spolkovými dluhopisy) se u reservních
bankovek nevyskytuje, neboť mají úhradu čistě bankovní, která
se odlišuje od naší jenom rozsahem, obnášejíc plných 100% zamýšleného výdeje reservních bankovek (čl. 16, § 96).
N ej důležitěj šÍm regula torem výdej e reservních bankovek je
však dozorčí pravomoc F. R. B-u, jenž múže žádost banky o výdej
bank~vek v celku nebo z části odmrštiti a stanoví úrok, jejž reserVm banky musí z oběhu vydan}rch bankovek platiti (čl. 16,
§ 98), a jehož vÝšÍ může výdej bankovek upravovatU)
1) Do vyše 40% výdeje reservních bankovek banka vlastně na výdeji
tratí. Neboť zisk z výdeje do té výše rovná se zisku, který by banka měla
kdyby pújčila zlatou hotovost, jež za bankovky musí chovati; krom toh~
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d) Též pí'edpisú, kterými by byla omezena možnost zmenšení
oběhu bankovek, nový zákon neobsahuje.

B)

III

'I
:1

:

Bezpečnost oběživa.

Ta se má docíliti těmito pí'edpisy:
a) Reservní bdnkovky JSO}l závazkem Spoj.

Států

(čl.

16,

§ 95).

b) Ceduloví věHtelé: tedy, majitelé reservních bankovek
i majitelé bankovek reservních bank mají právo na první uspokojení svých pohledávek z veškerých aktiv dotyčné reservnÍ banky
(čl. 16, § 98). K tomu dlužno ještě podotknouti, že ručení akcionáí'ú
reservních bank je dvojnásobné: ručí totiž upsaným obnosem
akcií a krom toho osobně do výše nominální hodnoty upsaného
podílu (čl. 2, § 5).
,
Jak by mělo b}rti naloženo s úhradou v phpadě, že by nějaká
reservnÍ banka udělala úpadek, neobsahuje zákon žádných ustanovenÍ. Dlužno tedy souditi, že je zavazena vládě Spojených
Států.

ad V. Zavedení hospodárné rese1'v1tí soustavy v tom smysl7t,
aby se dosáhlo větší likvidity bank ph: současnhn snížení záloh tt ťcd
notliv)lch bank a pružné reservní soustavy v tom smysl%, aby byly
odstraněn)' strmtlé hranice záko1t1tých záloh, které och1'omovaly v kritických dobách pú,sobnost bank, jako.žto ústav'l/' úvěr posky#tjících.
Nežli však se budeme blíže za b}rva ti reservnÍmi pÍ'eď pisy
musíme pí'edeslati, že Federal Reserve Act zavádí zvláštní reservy
ku směně bankovek a zvláštní reservy za vklady na rozdíl od
předlohy Aldrichovy, kteráž pí'edpisovala pouze jednu zálohu,
jež sloužila i směně bankovek i výplatě vkladů a na rozdíl od
zákona o Národních Bankách, kde směla reserva ku směňování
bankovek býti započítávána do reserv za vklady.1)
platí banka úrok z v)'deje bankovek předepsan)' od F. R. B-u. Teprve
nad tuto výši výdeje má čistý V)T110S plynoucí z rozdílu úrokú, jež béře
a úroku, jejž platí. Musí-li z tohoto výnosu pi-edevším uhraditi schodek,
jenž jí plyne z výdeje bankovek kryt)'ch kovem, musí míti pH dané úrokové
mí:l-e na peněžním trhu a daném úroku, jejž platí sama F. R. B-u, určit)'
obnos bankovek v oběhu, aby celkem ničeho netratila. Výše tohoto obnosu
se zi-ejmě Hdí úrokem, jejž určuje F. R. B.
1) Kdežto tedy v Evropě známe u cedulových bank jenom" úhradu",
pod kterouž rozumíváme i úhradu i zálohu, kdežto v zákoně o Národních
Loevenstein: Cedulové bankovnictvf americké.
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.
A} Nejd!"í~e si ~šim~ěme záloh za bankovky. Tyto zálohy
JSou pnrozene predepsany Jenom bankám za bývajícím se cedulovým
obch~dem, t:d~ bankál~ reservnÍm a nikoli všem přičleněným
bankam. Kazda reserVlll banka pak je povinna chovati zálohu ve
~latě, jež má obnášeti 40% oněch spolkových reservnÍch bankovek
] ež má v té které době v oběhu (čl. 16, § 97). Za své bankovky kryté
dluhop~sy (tedy za "bankovky reservních bank") zvláštní zálohy
chovatl u sebe nemusÍ. Dosavadní pí-edpisy reservové stran bankovek Národních a nouzových zústávají tímto zákonem nedotčeny
s tou z.měnou, ~e 5%ní res:rvy, j~ž Národní Banky měly a mají
chovatI u vrchlllho pokladmka SpO]. Stá tú, nesmějí dle nového zákona do svých zákonných záloh započítávati (čl. 20, § 129).
Reservy 40%ní slouží směně reservních bankovek která je
upravena následovně:
'

'v Směňovati se mohou reservní bankovky buď u pokladního
uradu, nebo u reservní banky, jež je vydala. Za tíin účelem má
býti každ~ res;~-vní banl~a F. R. B-em k tomu phdržována, aby
u pokladlllho uradu SpoJených Státú chovala jistou pohledávku
ve zlatě, jež dle mínění tajemníka pokladu bude stačiti ku směňo
vání docházejících reservních bankovek dotyčné banky. Tato
pohledávka má obnášeti nejméně 5%, smí však býti od banky
započítá~~vdo vyžadované 40%ní zálohy (čl. 16, § 98). Jakmile
pokladlll urad bankovku smění, má ji poslati pHslušné reservní
bance, která směněn}r obnos musí mu nahraditi (na pi"ání tajemníka
pokladu ve zlatě) (čl. 16, § 97). Bankovky opotl:ebované mají
s~olkovým reservním zástupcem (Fed. Reserve Agent) býti poslany Comptrollerovi oběživa ke zničení.
Je ovšem pravděpodobno, že směna reservních bankovek
nebude se díti u pokladního úí"adu, jako tomu bylo za platnosti
zákona o Národních Bankách, nýbrž větším dílem u púvodní
Bankách a v pi"edloze Aldrichově jsme seznali úhradu a vedle toho zálohu
(jež sloužila směně bankovek a v}Tplatě vkladú společně), musíme dle Federal Reserve Act"-u rozeznávati:
"
úhradu za bankovky (100%ní)
zálohu za bankovky
zálohu za vklad"
J

(40% oběhu reservních bankovek ve zlatě
u reservních bank),
(35°/
'T]clad
I ty
b za'1ronnyc
'11 pe/0'
c
U ve z a e ne
nězích u reservních bank).
o

banky výdeje. Reservní bankovky totiž, jež svým hospodáí"ským
postavením a úpravou se pHblížily evropským bankovkám, dostávají se do oběhu zpravidla rediskontem směnek. Je tedy zcela
. pravděpodobné, že pí"i splatnosti směnek se. opět vrátí. Nebo~,
zabloudí-li některá reservní bankovka do CIZIho okresu, mUSI,
jakmile se dostane do ruky tamní reservní ba~ky, ~ýti ihned ~o~
trestem vrácena původní reservní bance a predlozena ke smene
(čl. 16, § 97). Důsledek toho bude, že reserv~í bank~vkavzů:t~n.~
valnou většinou omezena na svůJ okres, coz urychh r,petne ]e)1
proudění.

O směně "bankovek reservních bank" (tedy krytých dluhopisy) obsahuje zmínku čl. 16, § 97. toho smyslu, že reservní bank~
má u tajemníka pokladu chovati takovou zlatou hot0.v0s,t, ktera
dle jeho mínění ku směňování zmíněných bankovek ] eVl se dostatečnou.

Pro směnu bankovek Bank Národních a bankovek nouzových
}
platí staré pí-edpisy.
Chce-li reservní banka sama vzíti z obě7ut část svých reservlllch
bankovek, ma složiti u spolkového reservního zástupce zlato n~bo
zákonné peníze, které tento smí použíti jen ku :~ěně re~ervn~ch
bankovek, jež mají býti vzaty z oběhu. Na zadost ta]emmka
pokladu, má však spolkový reservní zástupce pí-ed:ti vpokla~ní~u
úřadu jistou část tohoto zlata, potí-ebnou ku smene dotycnych
bankovek (čl. 16, § § 99, 100).
.
Co se týče vytčených zásad (totiž zásady hospodárnostI
a pružnosti), jež nový zákon při úpravě reservní soustavy uplatňoval, nutno říci toto:
.
Zásada hosp'odámosti nemohla pH úpravě reserv za bankovk\'
státi v popl"edí. Neboť ta vyžaduje, abylikvidita ban:~~vbyla co
největší, zároveň však, aby chované zálohy nepoutaly pnhs mn~ho
prostl:edků banky. Tu však je jisto, že li~~viditu ~a~~,:y z~r~vldla
směňování bankovek neuvede v nebezpecl, neboť pn vehke bez~ečnosti reservní bankovky, n~dá se čekati :n~. v dob~ pan~k~,
že by se dělo v rozměrech likvidItu banky ~l:ro:U)ICICh~ tIm mene,
ježto ani směna bankovek Národních Bank, )lchz bezpecnost neb:~a
tak zajištěna, nikdy likviditu bank neohrozila. Resel:va 4:0%n~ ]e
tedy více než dostatečná, což dokazují též zkušenostI evropskyc;l
cedulových bank. Na druhé straně není tato reserva tak vehka,
18*
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aby
veliké
prosHedky, neboť J' e určena v procen
'
tua
' 1'
, vázala
y pHliš
1
y
nll~ pomeru (obehu -bankovek, kte~'ý vždy bude nepatr' 't'
ob~emu vkladú, kt~ré dří:e byly měHtkem záloh, ROzho~ ~:~;
~o~adavek hospodarnostI reserv bude nutno klásti hlavně na
uplavu reserv Zd vklady, neboť reservy ty ty'kaJ'í sn
lb· 1.
t
('
vsec 1 an ~
:OUS ,~vy nejen tedy reservních), rozhodují o likviditě bank a v _
zaduJ1 obnosú nepoměrně větších, jsouce určeny poměr~m
vkladum,
{e
Y

v

!

0

O zá~adu pJ'1tžnosti je však postaráno i při reservách za ba _
kovky mu'ou největší:
n

~ ~o pr-edpisem, že F. R. B. má právo na dobu 30denní
t:
s yopetnym obnovením pokaždé nejvýše 15 denním suspend
vs~ch~y reservní pr-edpisy, což se pí'it'ozeně vztahuje i na res~:~r~
40 1611.1 za bankovky,
Po ~u dobu ona 40%ní reserva není strnulá, n)'rbrž múže
kles~outl pod určenou hranici, ph čemž schodek podléhá stou '"
dam r 'l y t 1
paJlcl
. ~ za mne a do vymezené: schodek má podléhati lo/c ní
~a~~ ~z resye,rva kles~e na 32Y2%, potom má daň stoupati o 1Y2o/c ~la
"azdy dalsl 2Y2%m schodek (čl. ll, § 68),
o
Stupnice ta tedy vypadá takto:!)
na zla tou reservn
40% - 32Y2%ní
pl'-ipadá daň
32Y2 --- 30%ní
30 - 27Y2%ní
27Y2 - 25%ní atd.

1 %ní
2%%ni
4%ní
5Y2%ní atd.

Tuto ~aň mají reservní banky pÍ'irážeti k úrokové míl'e, jež
•
v
Je predepsana F. R. B-em (čl. ll, § 68).

f3.,

í'i
Pl?ě, uplat~ěny jsou zásady hospodárnosti a pružnosti
P uplave leservm soustavy za vklady.
Hospod{írnosti
v reservní soustavě za vklady se d '1'1'
C t l'
OCl I o,
, ,a) v~1: ra :s~cí reserv ph současném zmenšení l'eserv u j ednot1rvych pnclenenych bank.

, aa) Vládě bylo dovoleno, aby spolkové peníze ze všeobecneho fondu pokladního Madu výjma hotovosti s10 v, ,
směně banko v e1<: (~o/'
f d
UZICI
o /011.1 on
pro směnu bankovek Bank
1) Nedopatí'ením uvádí nesprávně stupnici H a

li

ser; c, d, str, 47.

Národních, fond pro směnu bankovek reservnich a banl<ovek bank
reservních (viz str. 274. a 275.)) vkládala do reservních bank. Vládní
peníze nesmějí býti vloženy do bank, jež nejsou členy nové bankovní soustavy, není však zapovězeno, vkládati vládni peníze do
pr-ičleněných bank (čl. 15, § 93, 94). Tím je umožněno zuzitkování
vládních peněz, jež dtíve v pokladním úr'adě ležely většinou ladem,
zároveň pak bylo provedeno sousHedění jich do reservních bank,
ježto vklady do jednotlivých pr-ičleněných bank budou jistě jen
výj imečné.
bb) Pr-ič1eněné banky jsou povinny část sV)'Tch reserv
uložiti u reservních bank.

i

'I

Zákon rozeznává dva druhy vkladú, totiž vklady na čas a vklad
denní (t. j, denně splatné = demand deposits), za kteréž musí phčleněné banky chovati odlišné zálohy. Za vklady na čas, kter)'rmi
se rozumí vklady splatné po 30 dnech (čl. 19, § 119), musí pr-ičleIiěné banky všech míst (totiž banky venkovské, (country banks) ,
banky reservních měst i banky měst centrálních reservních) chovati
reservu 5%ní (čl. 19, § § 120-123). Za vklady denně sPlatné, jimiž
se rozumí vklady splatné do 30 dnů (čl. 19, § 119), musí pr-ičleněné
banky chovati tyto zálohy (čl. 19, § 120-123):
. Pr-ičleněné banky míst venkovských, .... 12% denních
měst reservních, .... , 15%
"
"
"
"
centrál. reservních 18%
"
"

vkladů

"
"

Část těchto záloh mají chovative svých pokladnách, část mají
uložiti u phslušné reservní banky, Uetí část konečně mohou dle své
libovúle ponechati buď ve svých pokladnách, nebo uložiti II reservní banky. Ježto náhlé převádění záloh do resel'vních bank
z bank měst reservních a centrálních reservních by mohlo zpúsobiti
vážné poruchy ve finačním světě, je postaráno o to, aby tyto
přeměny dály se povlovně. ZejmÉna mohou pmleněné banky po
3 let a od vyhlášení zákona ponechati jistou část sV)'Tch reserv dle
své libovůle v Národních Bankách měst reservních a centrálních
reservních, Definitivně dostanou se zálohy svému určeni až po
3 letech. Velice spletitá ustanovení zákona o tom (§ § 120-123)
možno pl'evésti na následující velice jednoduché a snadno pÍ'ehledné sestavení:
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bank se má dostati reservním bankám, které jsou do jisté míry
úsHedním cedulovým ústavem pro sv'ůj okres. Proto též u nich
Ueba hledati úsHední reservu pro pHslušné územÍ. A skutečně
pí-edpisuje článek 16, § '97. reservním bankám zálohu 35% jejich
vkladů ve zlatě nebo v záko1tn)lch penězích. 1 )
dd) Mamě bychom ovšem hledali nějaké ústí"ední zálohy
společné pro všechny reservní banky, neboť není orgánu, jenž by
tuto funkci zastával. Výbomou náhradou však za ústí"ední zálohu
je zmíněná již pravomoc F. R. B-u, kterouž může dovoliti nebo
i naHditi (usnese-li se totiž o tom 5členná většina sboru), aby
jedna spolková reservní banka rediskontovala zásobu směnek jiné
reservní bance dle úrokové sazby, již sám má stanoviti (čl. ll,
§ 67). Tímto pi'edpisem se tedy F. R. B. stává do jisté míry orgánem
úsHední reservy, neboť nadbytky okresu jednoho, mohou býti
upoHebeny ku zmírnění nedostatků okresú druhých, což pÍ"ece je
účelem úsHední reservy.Z)
ee) Toto sousHedění reserv umožňuje, aby byla splněna
i druhá podmínka zásady hospodárnosti v reservní soustavě,
totiž, zmírnel1l pí'edpisů reservních u jednotlivých pl'ičleněných
bank, což bylo také provedeno, jak vyplývá z tohoto pl'ehledu:
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měst

ccn trálních
reservních

. .Z ;ohoto pí'~hledu vidíme, že reservy zprvu vkládan3 do
r eser vlllch bank Jsou dosti nepatrné a teprve časem pí'ev
reser~y •chované ve vlastních pokladnách. Pouze banky ;:.~~~
centrallllch reservních mají ihned bez pi"echodu zavésti konečný
stav re.s~rvy. Každá banka má ovšem na vůli jistou část reserv
c~ovatI Jako pohyblivou, buď doma nebo u reservní banky N .
vs&,k poch b v . t •
. em
. , ' y y, ~e 1 z ve pohyblivé částky se dostane značná část
reser.vllln;- bankam, coz podporuje ta okolnost, že vzhledem k možnostI vredl:kontu nebudou banky nuceny vázati zbytečně mnoho
prostredku v hotovostech, a dále pí-edpis že každa' banl
v
"tl . d
, < a mu ze
na poca .m Je nu polovinu povinnované reservy reservní bance
od:vzd,atI ves.měnkác~ (čl. 19, § 124). Ježto se pH těchto směnkách
neJed~a o redl~kont, Je jasné, že banky této možnosti využijí hojnou merou, zejména v době vysoké diskontní sazby.
v

••

o

.. ,Podkla~em pr.~ V'yn;-ěí-ování záloh je rozdíl z obnosů dlužných
]Inym bankan;- ~ ]lnyml bankami (čl. 19, § 127).
cc) Vldrme, že centralisace provedena byla postupně tí
zpusobem, že vládní hotovosti a značná část záloh pí-ičleněnýc~
o
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1) Vedle tollo ovšem, jak jsme'již ř'ekli, musí reservní banka. chovati
zálohn 40% ve zlatě za reservnÍ bankovky, jež má v oběhu.
2) Srov. str. 255,
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zmenšení
záloh II ,p1v'l'cvle nenyc
v , h b anI(
v K tomuto
, " v zjevnému
v
~
dluzno take Jestesem zaradltI ustanovení, že pi'ičleněné banky
mohou na počátku jednu polovinu reserv reservní bance odevzdati
v
ve smenkách (čl. 19, § 124).
v'

"

b) M o.žností 1'ediskont%. O úsporném vy'znamu redi 1 t
.. v
s (On u na
1 " ,1 h
c 10vam za o bylo JIZ opětně mluveno a není tedy třeba t 1
_
1
. P d '
.
o 10 opa
covatI. o mmky redlskontování směnek jsou tyto:

0:) směnka musí vykazovati podpis některé přičleněné
banky,

.

~! musí t.o býti smčnka založená na skutečných ob-

chodech (mkoh tedy fmančnÍ směnka),
y) ode dne rediskontu nesmí běžeti déle 90 dní
a) pouze, slouží-li směnka zemědělským pot1-ebá1~
a:1eb chovu dobytka, smí běžeti ode dne rediskontu ještě 8 měsíců
(cl. 13, § 81),
e) přípustné jsou i tratty i vlastní (sola) směnky
.
ba 1 akcepty, zakládají-li se na dovozu neb vy'vozu ZbOZv1'
bvv'_l:
d '1 3 v,
ne eZ1 1
: ~ m:slc~ a nepÍ'ekročuje-li celkový jich obnos polovici kap1talu (vcetne reservníc1: fondů) oné banky (čl. 13, § 82).
o

'

, ~an:m, jež žádyá o r~d~skont, musí se zl-ÍcÍ protestního práva
a Uhl ~1~1Y obnos smenek, Jez spolková reservní banka rediskon tuj e
~r~ neJ~k~u~a~l!(u, společnost, neb soukromou osobu, nesmí pí'e: ~s~vatl /10 .J~Jlch vlastních prosHedků (čl. 13, § 83). Zbývá
Jeste
na ustanovení čl. 13 ' § 86 , že F ' R
v po d rob' . upozormtI
.
" B muze
vIh 1 edlskont u reservních bank jistým omezením, a na ustanovení
cl. v19, § 125, že žádná pi"ičleněná banka nemá rediskontovati
s~.enek u reservních bank (jakožto prosHedník) za banky nečleny
vyjma se svolením F. R. B-u.
'
o

v,' Pj"U.ž1:osti vreservní soustavě za vklady se docí1ilopodobně jako
pn
dle něhož
F R
' pl
..a' vo
. reservach
' v za
' bankovky pí'edpisem,
.
. B
. ma
leSer,"l1l, predplsy na dobu 30denní s opětovným 15denním prodlouzemm suspendovati a současně stanoviti stoupající daň ze
~hodku v ~ák~l1l:ých z~lohách. T~to daň ze schodku stanoví tedy
. R. B., mkoh zakon, Jako tomu Je ph dani ze schodku ve 40 o/c '
zlaté
(41 "II. '§.68)
. onI
l ' reservě
. y .za
' bankovky
,
, .Avsval.
. . ~, nen1-' l'1 suspense,
p atl steJneJako ~le zákona o Národních Bankách, že dokud se jeví
schodek v reserve, dotud dotyčná banka nemá vypláceti dividend

a rozmnožovati svoje závazky pújčkami a diskontem směnek
(čl. 19, § 126).
Po skončeném vyložení zákona buďtež ještě uvedena některá
ustanovení nového zákona, která jsou bueT opětným potvrzením
platných jiz na'i'ízenÍ, aneb obsahují některé doplňky aneb změny
v organisaci Národních Bank:
Zlatá měna doznala nového potvrzení a udržování oběživa
v plnohodnotnosti bylo znova tajemníku poldadu naÍ'Ízeno (čl.
26, § 143).
Státní Banky mohou i dle nového zákona býti pí'eměňovány
v Národní, mají-li kapitál, jejž by Národní Banka v dotyčném
místě minimálně míti musila (čl. 8, § 52).
Některé předpisy zákona o Národních Bankách, týkající se
bezpeČnosti závazků Národních Bank, mají se dle nového zákona
rozšmti na všechny pÍ'ičleněné banky (čl. 9, § § 55, 56).1) (tak na
pL: že závazek jedné osoby neb společnosti u banky nemá obnášeti
více než 1/10 jejího kapitálu). Závazky Národních Bank pak nemají dle výslovného ustanovení čl. 13, § 85, býti vyšší než
jich kapitál; tím byl ph způsoben novým poměrům čl. 5202,
Rev. St.
Ručení akcionářú Národních Bank zůstává i nadále dvojitým
(čl. 23, § 138).
Kapitál Národních Bank smí býti snížen, nikoli však pod
obnos, jenž by byl nutným pro založení oné Národní Banky a nikoli
pod obnos jejího oběhu bankovek (čl. 28, § 145).2)

b) Část kritická.
1.

Povšechná charakteristika Federal Reserve Acttf..

Federal Reserve Act není pouze zákonem cedulovým, poněvadž
reguluje likviditu a pružnost úvěrní ve Spoj. Státech vůbec, jak
1) Srov. o tom články Rev. Stat.: 5198, 5200, 5201,5202,5204,5205,
5208, 5209, 5211, 5212, 5213,
2) Jak z ,hořejšího ,výkladu spolkového reservního zákona je úejmo,
bylo nám snahou, nejen podati sou5tavně a pí'ehledně jednotlivé-jeho
pi'edpisy, nýbrž vystihnouti též li jednotliv}Tch norem jich ratiónem legis.
Nejlepší potnucky k tom,u se' nám však bohužel nedostávalo - totiž
motim't zákona, jichž nebylo lze vzdor největšímu úsilí obdržeti. A tak bylo
nám spokojiti se pouze vlastním úsudkem.

II
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dalece je to arci proveditelno v rámci kompetence spolkového
zákonodárství. Výdej bankovek je jedním, ovšem hlavním pros~r'ed!{em k dosažení likvidity, pokud se týče pružnosti úvěru,
mkohv však prosUedkem jediným. To bylo nejlépe viděti na
ú~ěrové soustavě Spoj. Států před novou reformou, kde bylo třeba
ph nepružné soustavě cedulové hledati likvidity úvěru v reservách
a pružnosti úvěru v šekovnictví.
nás. ar~i .c~lkem dokonale pružná soustava cedulová napomaha Jak hkvIdIte, tak pružnosti úvěru tak účinně, že nepotřebuje
~ák~n?dárství v souvislosti se soustavou cedulovou upravovati
lIkvIdItu a pružnost úvěru vúbec. Ve Spoj. Státech však kde ani
pH ~~ové reformě nebylo možno v soustavě cedulové úplně ~řetnouti
~POJ1tost dosavadního vývoje, nemohlo se zapomenouti, že se
Jedná pi'i otázce cedulové soustavy o likviditu a pružnost úvěru
v~lbec a pokud této nemůže za daného stavu vyhověti úplně a jedmč soustava cedulová, že je Ueba hledati prosUedkú i mimo ni .
. A t~k vidíme,. že Federal Reserve Act normuj e jednak pro
SpoJ. Staty soustavu cedulovou, jednak soustavu ostatních prostř'edkú likvidity a pružnosti úvěrové, a to v jednotné organicky
ustroj ené stavbě.

,?

Pro ráz celé této soustavy je charakteristické že se nikoliv
jen zákonné normování, nýbrž positivní neustáÍé obstarávání
likvidity úvěru prohlašuje za úkol vei'ejné správy státní a ne za
~kol jedn~tlivých úvěrních ústavú soukromých, kterým by zákon
Jen pi'edpIsoval meze. To úejmě je patrno z toho, že pro tento
úkol byl nade všemi bankami zHzen nejvyšší Maa Federal Reserve
Board, který je nadán ve své kompetenci státní právomocí i donucovací na rozdíl na pi'. od našich cedulových bank jež mohou
dosíci svého vlivu pouze odpíráním svých výhod. Sl~žení tohoto
Madu není nikterak v rozporu s názorem, že se j ednii vlastně o orgán
státní správy, neboť je na vúli státu, jakou organisaci tomu kterému
odvětví své správy chce dáti a zda a do jaké míry phbírá ke správě
svých záležitostí i živly mimovládní (laicisování vel'ejné správy).l)
Tento "státní orgán" obstarává likviditu a pružnost úvěru jednak
1) Ne jinou povahu má u nás na př. pHbírání lllimovládních členu
do poradních sborů pro určité vládní záležitosti, na pí', do železniční rady
kde arci dosud organisace ta nemá v rukou rozhodování o státních záleži~
tostech, nýbrž pouze poradní hlas.

~
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positivně (doplňuje potl'ebné oběživo), jednak neu:tálým .regulo-

váním púsobnosti podHzených bank, nutě tyto na pl'. k redlskontu
za stanovenou jím sazbu atd.
Púsobnost jeho vztahuje se na úvěrní ústavy, banky, které
jednak byly, pokud se týče m~hly ~?ti, dle l{,ompe~ence spoll~ového
zákonodárství této púsobnosh podnzeny (Narodm Banky), Jednak
se jí dobrovolně za daných podmínek podHdí (na pÍ'. Státní
Banky).
v
,
Obtížnost takové regulačuí púsobnosti pH velikém mnozstvl
bankovních ústavú ve Spoj. Státech a jich decentralisace vyvolal~
pl'irozeně snahu v organisaci bank hierarchicky ustroj e~é ,hledat~
klíč k usnadnění púsobnosti Federal Reserve Boardu. SI1ny OdP~l
proti centralisaci bankovní, jehož Pl:-íčiny tkví v děj i~ách ~ ~eľl
ckého bankovnictví, nedovolil arci provésti tuto hIerarchIcko~
stavbu úplně a phpusti1 pouze sečlánk~vání, ~ank n: P?d:~lad~
kooperačním pro jednotlivé o~vo,dy SpoJ: ~t...a:u, tak, ze ~st~=~l11
organisace jednotlivých .obvodu zust~ly uz t~z ;lank::n ne]vysS1l11,
tak že stojí rovnocenně vedle sebe a JS'ou steJne podnzeny Fedela]
.
Reserve Boardu. 2)
V rámci této vnější organisace bank (sousHeděntch ~ro Je~,
noťlivé obvody) a Fecleral Reserve Boardu ~še~ ~adnzeneh~ a J~
reguluj ícího je nyní provedena soustava lIkVIdIty a pruznost~
obsahující dvě hlavní stránky a to soustavu cedulovou a ,ostat~~
prosHedky sloužící této likviditě a pružnosti úvěru. ~durazUlh
v
o, že Federal' Reserve Actem nebyla snad vytvorena ,nebo
dluzn
zreorganisována celá soustava úvěrová vúbec n~b~ form~u:T~ru
a pod., nýbrž pouze j eclna stránka úvěru t. J. Jeho lIkVIdIta
a pružnost.
a) Soustava ced1tlová.
v

.J

Hlavní výplní této sousta vy likvidity úvěru je vÝ,dej., ~an
kovek, jakožto pružný doplněk oběživa, a pokud rozpmaJ:cI s~
úvěr vyžaduje i rozmnožení oběživa, i jakožto podmínka pruznosh
2) Že úprava likvidity úvěru jest zákonem z r. 1913 pl~ohlá,šen,a ,za
úkol státní, je krok ve vývoji, neboť už dříve nebyla úprava t,et~.hkvI~lty
, mimo cedulovy' obchod považována úplně za soukromou zaleZltost Jedl
1{Ona b
'
notlivých bank, byla však zákonem vymezena a v rámcI"za
anl,am
přenechána.

i:

I
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úvěru. Úkolem bankovky je pak, jak jsme v)rše (str. 162.) l"ekli,
učiniti dočasně nelikvidní hodnoty na dobu poUeby likvidními.
Tento úkol phpadá u nás cedulovým bankám jakožto nádržce,
z něhož si vyssává hospodál"ský život v mezích zákona a v mezích
regulující vůle banky poHebný pocet bankovek, představující
vlastně ony nelikvidní hodnoty. Po zákonu z 1'. 1913 stává se
reservoirem, z něhož si ve Spoj. Státech může hospodářský život
vyssávati ony likvidní prostí-edky stát sám. Do jaké míry bude
chtíti stát požadavkům kladeným na doplnění oběživa vyhověti,
záleží na regulující jeho vůli, jejíž mluvčím je Fed. Reserve Board.
Neboť tento Mad právě jako naše cedulové banky může býti vúči
hospodMskému životu více nebo méně upiatým tím, že stanoví
podmínky výdeje bankovek (úrok jenž se platí vládě z oběhu
bankovek, možnost odmrštění žadatele a pod.), pH čemž tí-eba
zdůrazniti, že má Feder. Reserve Board úplnou volnost rozhodování (Advisory Council má pouze poradní hlas) a že nemusí stanoviti pro všechny banky podmínek stejných.
Feder. ,Reserve Board nevykonává sice stanovením těchto
podmínek plně onoho vlivu, který má officielní diskont. našich
cedulových bank, a nemluvíme proto o diskontní politice F. R. B-u,
avšak ve spojitosti s ostatními prostředky k uskutečnění pružnosti
a likvidity úvěru vykonává téměř obdobný vliv jako naše banky
diskontní politikou.
.
Výdej bankovek hospodár"skému životu se neděje přímo,
n~rbrž jedině prostí-ednictvím oněch obvodových sdružení _ reservních bank. Jen ty mají právo žádati na F. R. B-u prosU"ed-

nictvím jeho zi"izence, každé bance phděleného (Federal Reserve
Agent), o půjčku v bankovkách za úrok F. R. B-em stanovený.
,J."{eservní banka má bankovek použíti ku kterémukoliv bankovnímu
účelu a netoliko ku směnečným zápůjčkám. Aby však pružnost
byla pojištěna po stránce posUZ:vní, musí reservní banka složiti
v zástavu u pHděleného Reserve Agenta krátkodobé směnky a po
jich splatnosti buď je nahraditi novými směnkami anebo vrátiti
phslušný obnos bankovek anebo složili phslušnou částhi ve zlatě,
zlatých poukázkách neb"lawfulmoney", takže je rozmnožováno
:qepružné oběživo jen o tolik, kolik činí deponované krátkodobé
směnky, čili dočasně nelikvidní hodnoty. Nevrátí-li. se bankovka
po této době, nenastane pr"ece inflace, poněvadž se smrští oběživo
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o obnos v oběhu zůstavších bankovek tím, že banka odevzdá
stejný obnos Fed. Re:;serve Agentovi vjiném druhu oběživa. Návrat
bankovky však je usnadněn tím, že na dlouho nemůže opustiti
obvod své reservnÍ banky.

Byť tedy nebyla ph v)rdeji jednotlivé bankovky dána souvislost mezi ní a onou nelikvidní hodnotou, kterou likvidovali
má, poněvadž není nucena reservnÍ banka půjčovati pouze bankovky na krátkodobé směnky, jest pl"ece tato souvislost dána mezi
celkovým oběhem bankovek a jimi likvidovanými hodnotami.
A to je hlavní věcí; vždyť i u nás nevrací se ph splatnosti směnky
táž bankovka, která byla na ni půjčena, nýbrž obyčejně bankovka jiná.
Reservní banka nefunguje tudíž jako výdejce bankovek
a není tudíž vlastně cedulovou bankou, nýbrž má, pokud jde o uvádění bankovek do oběhu, oproti vlastnímu v)rdejci bankovek,
státu, pokud se týče jeho org~nu, F. R. B-u, tutéž úlohu jako
u nás kterákoliv banka oproti bance cedulové. Avšak reservnÍ
banka je jediným oprávněným žadatelem za výdej bankovek a musí
se podrobiti zvláštním zajišťujícím opati-ením vůči státu. Tak
musí po přání F. R. B-u dáti kromě směnek ještě jinou záruku
a zvláště musí chovati doma 2/5 hodnoty vydaných jí bankovek
ve zlatě a musí bankovky směňovati. Avšak povinnost ta je jí
uložena jako pi-íjemci, ne jako výdejci bankovek. Uvedená obmezení jsou zcela obdobná, jako ona, jímž jsou podrobeny naše
cedulové banky, avšak proto ještě nečiní z reservních bank vlastní
banky cedulové; ony pouze phjímají jisté jich úkoly, nikoliv
však vlastní úkol-výdej bankovek (neboť dávají bankovky pouze
do oběhu, nevydávají jich.).
b) Soustava ostatních pl'osNedkú, k zajištění mw/dity
a pntžnosti úvěru.

Likviditě a pružnosti úvěru napomáhá se kromě pružné soustavy cedulové ještě i jinými prosti-edky, tak pi-edevším redis-

kontem. Reservní banky jsou totiž oprávněny rediskontovati
určitě kvalifikované krátkodobé směnky netoliko bankám pr"ičle
něným, nýbrž vůbec otevr"enému peněžnímu trhu a tato možnost
činí prakticky pohledávky jednotlivých bank každé chvíle likvidními a musí působiti pl-h"ozeně, jak ukážeme, i na potí-ebu hotových

I
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reserv.

Reservní banky nemají sice této možnosti rediskontu
poněvadž F. R. B. žádných obchodů neprovádí, avšak moho~
pros:"f~ ~eponov~ním s;,ých ~měnek (tedy vlastně jich lombardem)
o~a~lltI Sl b~nkovky a bm sve pohledávky směnečné učiniti likvidn~r;ll. Aby vsak bankovky nedostaly se do oběhu v jednom obvodě
dnve, pokud snad v jiném obvodu jest 11 reservní banky s dos;atek p~hotov~ho. oběživa, jež by stačilo ku provedení likvidity
"\ o~vo~e prvmm 1 bez nového výdaje bankovek, může F. R. B.
~ovsem ]~n 5. čle~nou většinou) pi"idržeti reservní banku oplývající
leservam1 ~{ red1skontu směnek jiné reservní banky, jíž se této
pohoto;ostI nedostává. Může se tak státi i volným rozhodnutím
reservmch bank samých, ovšem za souhlasu F. R. B-u. Rediskont
o sobě bez pružnosti soustavy cedulové by ovšem mohl jen vmíí"e
zcela skro~~é. sloužiti likviditě úvěru a napomáhal by bez této
sou~tavy :,pIse ]e~ ~("\~yrovná:ání místně různého rozpětí úvěrového,
~ tIm ovsem do JIste miry I pružnosti úvěru v celé zemi vůbec
Učinky rediskontu plně se dostaví tedy jen. v souvislosli s pružno~
sous~:v~u, c.ed~l~vou: avšak rediskont jest pí"ece prostředkem
k zaJIs.tem lIkvIdIty uvěru i mimo tuto soustavu, i vytýkáme ho
proto Jako prostr"edek samostatný.
.Okolnos~ ta, že jsou reservn.í banky posledním a vrchním
zdroJem redIskontu, musí míti vzápětí decentralisaci diskontní
~az~y, k je!í~už sj.ednocov~ní. napomáhá jenom ono vzájemné
I ed1skontovam meZI reservmm1 bankami, jež se děj e za úrok
Federal Reserve Boardem stanoveným i tenkráte stalo-li se rediskontování z volného rozhodnutí bank. Disko~tní sazba reservních bank má jinou povahu než officielní diskont našich bank
ce,dulvo~ých, po~ěvadž tato sazba neplatí jen pro výdej bankovek,
ny~rz 1 pro dISko~:, smě~ek za jiné peněžní prosUedky banky
nez za bankovky, lISl se vsak od soukromé sazby našich bank že
~o~léhá. s:hválení F. R. B-u. Phmým následkem větší likvidity
uveru" Jez nastala z~vedení.m rediskontu, jest zmenšení poHeby
~otoovyc~ ~~~er~ u ]e~noth.výc;h bank: nicméně zákon, patrně
z duvodu deJInne setrvacnostI, neodstraml pí"edpisů o reservě vůbec
avš~k ~?~i jejich podstatně snížil a vybavil z dhvější její strnulosti:
MezI VySl reserva napětím úvěrov,)Tm zj edná vá se pUmá souvislcis t
tí~~ že ..:oice je dovoleno, aby poklesly reservy pod pi'edepsanou
vySl, avsak, že se nutká banka ku zjednání zákonného poměru
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mezi reservami a vklady stoupající daní dle výše schodku reservy.
Jiným prostl'edkem ku povznesení likvidity ÚVěI u jest clearingové zNzení, jež zákon závadí. Clearingovým úízením usnadňuje se používání šeků a používáním šeků činí se úvěr likvidním
a pružným i bez současného rozmnožení oběživa.
2.

Podrobná kritika jednotlivých

PředPisů.

PH kritice jednotlivých pfedpisů dlužno opět navázati na
soustavu, v jak<'- pfedpisy ty podány byly. Srovnání s Aldrichovou
pfedlohou, pokud se tak ještě nestalo, nebude opomenuto.
ad 1. Zásada: Poddení kooperačlM 'myšlénky Aldrlchovy so'ustavy, podřízení celé sMtstavy bankovní jednotné1mt .vedení a dOJ-ortt,
př-i sMtčasnhn obejíti každého zařízení, jež by mohlo púsobiti doj'mem
ústředního ústavu.
Na rozdíl od Aldrichovy pí"edlohy, jejíž vúdčí myšlénkou
byla centralisace za pomoci kooperace, uvedli jsme na prvním
místě za vůdčí myšlénku nového reservního zákona kooperaci pod
úsHedním vedením. Dle všeho je této myšlénce dáti pí"ednost
před centralisací Aldrichovou, poněvadž má všechny pfednosti
cenb<alisace a žádnou z jejích nevýhod. Zákon se tak vyhnul zakoi"eněnému odporu amerického lidu proti úsUednímu ústavu
a zároveň phhlížel k značné rozloze Unie a různé jej Í hospodáí'ské vyspělosti. Největší výhodou tohoto rozčlánkování Unie však
je nesporně to, že je znemožněno úsUední proudění všech vkladú
do Nového Yorku, jež vybudovalo "money trust" a podporovalo
spekulaci. Každý okres podrží své peněžní zdroj e ku hospodáí'skému zvelebení svého vlastního území a chudé okresy nebudou
ochuzovány ještě více N ovo-Yorkskou spekulací. Naopak 5členným
rozhodnutím F. R. B-u budou prosHednictvím rediskontu phnuceny bohaté okresy, aby v době tísně pí'ispěly chudším na pomoc.
Čili přenášení peněžního kapitálu z jedné části země do druhé je
odňato rozhodnutím jednotlivých bank, tedy spekulačním, a je
svěřeno schválením nebo i rozhodnutím F. R. B-u, tedy vefejnohospodál'ským.
Myšlénka základní je tedy správná. Všimněme si nyní jednotlivých pí'edpisů, jež j i provádí:
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a) Účastenství na soustavě je nanzeno Bankám Národním

a dovoleno Bankám Státním a trustovým společnostem. Nový
zákon se liší tedy v tom směru od Aldrichovy.pí-edlohy potud, že
členství Národních Bank je nucené, nechtějí-li po roce ztraHti
práv Národních Bank vůbec. Je to pokrok proti Aldrichově pl'-edloze vzhledem k tomu, že jí byl vytýkán př"íliš malý počet členstva.
Co se týče však trustových společností a Státních Bank, dlužno
pochybovati, že větším počtem vstoupí do nové soustavy, než by
byly učinily při Aldrichově soustavě. Neboť výhody členství dle
nového zákona nejsou o nic lákavější, než byly dle Aldrichovy
osnovy. Naopak Aldrichova osnova sváděla spíše ku členství
v tom směru, že nečleny z rediskontu u N. R. A. vylučovala,
kdežto dle nového zákona mohou i nečlenové rediskontovati u reservních bank. Jediným svodem pro ne členy, aby phstoupily do
nové soustavy, je jednak možnost míti vklady u l'eservních bank,
což nečlenúm není dovoleno, a zúčastniti se žírového a clearingového řízení reservních bank, jednak nízký obnos zákonnitých
reserv, pí-edepsaný členúm, proti vyššímu obnosu reserv, pí-edepsanému nečlenům. Naproti tomu budou členové spiati mnohými
omezeními, jimž Státní Banky a trustové společnosti mimo soustavu
nepodléhají. (Skutečně také doposud nephhlásilo se mnoho Státních
Bank a trustových společností za členy.)
Otázkou je nyní, jaké důsledky bude míti malé účastenství
Státních Bank a trustových společností na bankovní soustavě.
Rozhodně nebude míti nějakého vážného vlivu na diskontní sazby
a tím i diskontní politiku, jako tomu bylo u Aldrichovy pí-edlohy,
poněvadž jistě využijí i nečlenové možnosti rediskontní u reservních
bank a netl-eba se tedy obávati malé účinnosti diskontních s·azeb.
Spíše žírové a clearingové zaí-ízení reservních bank, jež předpo
kládají členství, by doznala malým počtem členú jisté újmy.
Avšak nejhlavnějším důsledkem bude veliká í"evnivost a soutěž
mezi přičleněnými a nepi"ičleněnými bankami. Jednotlivé státy
také již svým zákonodárstvím počítají s touto soutěží, z nichž na
prvém místě stojí stát novo-yorkský, jenž v měsíci dubnu (1914)
phjal zákon, kterým snižuje zákonné zálohy (u Státních Bank dle
velikosti míst na 18 %, 15 %, 12 %, u trustových společností na 15 %,
13% a 10%). Směnky smějí Státní Banky dle téhož zákona opatřovati akcepty, jsou-li splatny během 1 roku. Je nepochybné, že

ustanovení tohoto zákona byla phjata vzhledem k novému spolkovému reservnímu zákonu, aby umožnila soutěžení nepHčleněným
bankám. Snížení reserv značí současně možnost rozpětí úvěru
a tu obzvláště na poli akceptačním budou nephčleněné Státní Banky
moci poskytnouti větších výhod, ježto pHčleněné banky smějí
opaHovati akcepty jen směnky, které se zakládají na vývozu nebo
dovozu zboží.
Naproti tomu pH rediskontu budou asi phčleněné banky ve
výhodě. Kdežto tedy soutěž mezi pHčleněnými bankami různých
okresů asi vůbec zmizí, mezi pHčleněnými bankami téhož okresu
bude spíše omezena na ochotu v obsluze než na úrokové výhody,
nastane asi čilá soutěž mezi pí"i členěnými a nepHčleněn:)Tmi bankami,
tím spíše, ježto pravděpodobně i ostatní státy upraví své zákonodárství po pHkladě státu novo-yorkského k žádosti Státních Bank
a trustových společností.
Zajímavé jsou mezery v zákoně ohledně opouštění bankovní
soustavy. Zákon mluví o skončení členství bank pH dobrovolné
likvidaci nebo pH insolvenci bank (čl. 5, § 47 a čl. 6, § 48). Avšak
žádných ustanovení nenalezáme o dobrovolném vystoupení ze
soustavy. PH Národních Bankách je úejmo, že vystoupení je
souznačné se ztracením bankovních práv, poněvadž členství je
u nich nucené. Státní Banky však mohou se státi členy soustavy
buď tím, že se pí"emění v Národní Banky (čl. 8, § 52) a tu platí
o nich totéž co o Národních Bankách, anebo také dobrovolným,
pHmým vstoupením do soustavy, (čl. 9, § § 53,54). Z toho vidíme,
že členství v soustavě není podmínkou existence Státní Banky, což
plyne dále i Z toho, že F. R. B. může vzpurnou Státní Banku
ze soustavy vypuditi (čl. 9, § 57), aniž by proto vypuzená Státní
Banka pí"estala býti bankou vůbec. Otázka vystoupení Státních
Bank ze soustavy je tedy sporná. Někteří tvrdí, že toto vystoupení
by mohlo býti upraveno pi"edpisy F. R. B-u,1) jiní, že vůle banky
vystoupiti ze sousta vy proj evená šekovní disposicí nad celou zálohou spadala by pod pi"edpis, "aby banka nevyplácela dividend
a nepodstupovala nových závazků půjčkami, dokud stává u ní
schodek v zákonné záloze (čl. 19, § 126). Bude nutno vyčkati, jaké
hledisko za uj me j udika tura.
1) Srov. Bar r on: Can a state bank quit Reserve bauks System?
(Wal1 Str. Journal 4. února 1914).
Loevenstein: Cedulové bankovnlctvl americké.
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Hedpis, kter)T dovoluje soukromé účastenství ve výjimečných
případech, a to jen ve velmi skromné míl'e, s vyloučením práva
hlasovacího, je z nejúčinnějších pl'edstižních prosHedkú proti
soukromé "kontrole" systému, a proto zcela správný.
Veliké vadě Aldrichovy pi'edlohy, která omezovala obchodní
činnost N. R. A. toliko na členy a vládu, vyhnul se nový zák011,
jak jsme již iekli, tím, že nezapověděl zcela reservním bankám
obchodní styky s otevr'eným peněžním trhem (zejména rediskont),
na druhé straně pak toliko pH členěným bankárri a vládě dovolil,
činiti vklady do reservních bank a zúčastniti se jej ich žírového
a clearingového zahzení.

b) Výhodou soustavy jsou kooperativní prvky nové soustavy,
které mají čeliti nynější roztHštěnosti a slabosti jednotliv)Tch
ústavů, a to: společnou účastí na akciovém kapitálu, jež vytvor'uje
reservní banky a vzáj emné poskytování si úvěru prostl'ednictvím
rediskontu u reservních bank.
Při pl'edpisech o akciovém kapitálu nutno upozorniti na
jistou mezeru v zákoně. Pro ustavení se reservní banky je předepsán
minimální kapitál 4,000,000 doll. Není však žádného ustanovení,
co by se díti mělo, kdyby se kapitál později zmenšil. Tedy kdyby
pl'ičleněné banky zmenši, svůj kapitál, nebo kdyby (o čemz výše
bylo jednáno), vystoupilý. Kapitál reservnÍ banky by mohl b)Tti
snížen tím způsobem na 1/10' aniž by její činnost dle zákona mohla
býti zastavena, nebo vláda b)Tti donucena svým účastenstvím
kapitál doplniti. Nebezpečí leží též hlavně v tom, že mohly-li by
banky dobrovolně vystoupiti, učinily by tak nejspíše pH úvěrních
otřesech bojíce se o své vklady a obrozily by reservní banku odnětím svých podílů a vybráním svých vkladú. Pohyblivost akciového kapitálu reservních bank sama o sobě arci je dobrá, ježto
s přibývajícím členstvem a se zvyšováním jeho akciového kapitálu,
mohutní též sama reservní banka.
úpravě rediskonŤu nelze ničeho vytýkati, kromě pl'edpisu,
dle něhož se rediskontující banka musí vzdáti protestního práva.
Tím se sice usnadňuje činnost reservních bank, ale múže mít pro
banku samu za následek ztrátu regressního práva.
c) Z pl'edpisu sloužících centralisaci soustavy bankovní je
promluviti o těchto:

aa) Diskontní politika je svěr'ena do rukou F. R. B-u za
součinnosti reservních bank. Výhodou proti Aldrichově pl'edloze,
je zaručená účinnost diskontní sazby, a umožnění rozličné výše
diskontních sazeb v rúzných okresech.
PH tom může F. R. B. v nutných pHpadech nahzenÍm rediskontu směnečné zásoby jedné reservní banky jinou reservnÍ
bankou působiti i na vytovnávárií diskontních sazeb. Není tedy
pochyby, že jsou dány všechny podmínky pro dobrou diskontní
politiku. Směrnici její nalézti bude arci úkolem F. R. B-u dle
měnících se hospodářských poměrú. Rámcově však dle všeho
nelze upr,íti jisté oprávnění hlasúm varujícím F. R. B., aby se
str"ežil podporovati pH liš nízké diskontní sazby, neboť by mohly
pHvoditi návrat amerických papírú, jimiž Unie je zadlužena cizině. Nízká úroková míra by totiž podporovala stoupání cenných
hodnot a americký trh cenných papírú stal by se nevýhodným plO
koupi a výhodným pro prodej. Země jako Francie,.jež přebytečný
peněžní kapitál umísťuje za hranicemi a Anglie, jež je bankér'em
celého světa, mohou v pHpadě poHeby zvýšením úrokové míry
donutiti zlato z cizích zemí, aby vtékalo do pokladen jejicb
úsHedních bank; Spoj. Státy však, jež jsou cizině zadluženy,
mohou vysokou úrokovou mírou cizí zlato nejV)TŠe lákati, nikoli
nutiti, PHrozeně, nebezpečí pHliš nízkých sazeb diskontních týká
se jen východních bohatých státú, u chudších stáHl jsou pHliš
nízké sazby samy o sobě vyloučeny.
bb) Ne stejně pHznivě múže dopadnouti úsudek o možnosti účinné devisní politiky, poněvadž ji mohou provozovati
toliko jednotlivé reservnÍ banky o sobě, (čl. 14, § § 88, 89, 92),
takže patHčné účinnosti její bude chyběti jednotnost, které v tomto
pHpadě jí nemůže dodati ani F. R. B. Ovšem i každá rescrvní
banka o sobě bude moci mnoho v tomto směru vykonali, avšak
jedno tná devisní politika zaručená Aldrichovou pl'edlohou by byla
bývala pra vděpodo bně účinněj ší.
ce) Soustl'eděnost reserv, docílená pravomocí svěřenou
F. R. B-u je důmyslně provedena; obšírněji budeme však o ní
mluviti pij kritice nové reservní soustavy vůbec.
dd) Nová úprava úsporných zaHzení je velikou před
nosti nového zákona. Před novým zákonem bylo sice šekovnictví
i vyrovnávání clearing-housy na vysokém stupni vývoje, avšak
19*
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vyrovnávání chybělo témH zcela. Obzvláště obezřetně pi'edešel zákon tomu, aby žírového zařízení nebylo zneužito
ke so~středění vkladu u některé mocné teservní banky tím, že
dovol~, aby :ese~:m b~n~? vz,á}emně si zasílaly šeky (čl. 13, § 80)
a otv1raly Sl vza)emne ucty, Jen za účelem vyrovnávání platil. I )
(čl. 14, § 92).
Je tedy nyní možno, aby reservní banka v San Francisku
majíc pohledávku na reservní banku v Chicagu a závazek u reservnÍ banky v Novém Yorku, závazek i pohledávku vyrovnala
odúčtovacím řízením uF. R. B-u nebo u reservnÍ banky, jež F. R. B.
k tomu zmocní (dle čl. 16, § 108). Má-li však táž reservnÍ banka
ze San Franciska pohledávku na pFlčlenčnou banku v Chicagu a závazek u reservní banky v Novém Yorku, muže se zbaviti svého
závazku, pošle-li posledně jmenované bance šek vydan.)7 na
pÍ'ičleněnou banku v Chicagu (dle čl. 13, § 80).
ee) Dilležitost výkazní povinnosti reservních bank, nad
~íž bdí F. R. B. a důležitost všeobecného dozorčího práva F. R. B~u
Je bez dalšího jasná; o dozorčím právu F. R. B-u nad v.)ldejem
reservních bankovek bude lépe promluviti v souvislosti s kritikou
nového oběživa sub IV.
Zbývá nám teď ještě poukáza ti na význam jednotlivých pra vomocí F. R. B-u, jež vyplývají z jeho postavení co ústl-edního
vrchního orgánu.
(/.) Je to na prvém místě právo pozměniti třídění
měst na reservní a centrální reservnÍ. Dle znění čl. ll, § 70 e, má
F. R. B. právo, také zntšiti označení měst za reservní
nebo centrální resel'vní,2) což ovšem má dalekosáhlý význan~
na chování reserv. Neboť zruší-li F. R. B. vůbec Hídění na různé
druhy měst, bude to míti za následek, že mesta, která i dle nového
zákona mají chovati 18 % a 15 %ní zálohy, budou nadále nucena
1) ~ a u s ~ r: C; d. ve. sv~m německém pí'ekladu zákona str. 83, e.)
nedopatrením preldáda anghcky text: "to establish accounts with other
Federal Reserve banks for exchange p~trposes" slovy: "Bei anderen Bundesreservebanken fiir vVechselgeschdfte Konten zu eroffnen", kteréžto nedopatření vzniklo patrně tím, že anglické slovo "exchange" značí vyměnu,
vyrovnání (tedy účely vyrovnávací), a "bill of exchange" značí směnku.
2) to reclassify existing reserve and central reserve cities or to terminatiJ their designation as such.

míti pouze reservy 12%ní. P:H wámé souvislosti mezi rozpětím
úvěru a chováním záloh,lze posouditi, jak veliká moc je i touto
pra vomocí F. R. B-u dána.
~) Veliký význam má též právo F. R. B-u, dle něhož
smí dovoliti Národhím Bankám na jich žádost, aby fungovaly
co pl'evodci akcií, trustees, správci jmění atd.; ježto tyto úkony
byly téměř výhradně v rukou trustových společností, značí to
značné zostl-ení soutěžního zápasu mezi trustovými společnostmi,
stojícími mimo soustavu a pHčleněnými Národními Bankami, tedy
zápasu mezi členy soustavy a nečleny, o němž bylo shora s poukazem
na Státní Banky vůbec (které v širším smyslu zahrnují i trustové
společnosti), mluveno.
ad II. Zásada: Uplatnění názoru, že celé bankovnictví (neťen
tedy cedulové!) fe věcí veFejného zájtmt - na rozdíl od obchodních
živnost'Í jiného druku - a z toho důvod~t, že má býti podrobeno co
největší měrMt vládnímu vUvu, pN součas1~ém zaručení nestran1WSti vládní správy, vymanění ced1,tlové s01tstavy ze všec!l s01tkromých
vtimt a zajištění, aby správa s01tstavy se dála dle zásady veřej1w
hospodMské.
a) Vdejnohospodál'ská povaha bankovnictví cedulového byla
v zákoně o Národních Bankách zanedbávána. V novém zákoně
nejen byl tento nedostatek odstraněn, nýbrž bylo postoupeno
j eštědále než v Evropě a byla celá úvěrová organisace pošinuta
v okruh záležitostístátnich. Provedení se stalo nejen tím způsobem,
ze bankovní soustava měla býti vybavena z jakékoli odvislosti
od soukromohospod<'tl'ských pohnutek, (neboť úprav\! bankovnictví v tom směru nalézáme u všech velik.)lch národú), nýbrž i tím,
že byla podřízena naprosto vládnímu zasahování. Moc, jež byla
svHena F. R. B-u přesahuje v každém ohledu objem pravomocí
svěí'ených ústh'dním cedulovým ústavúm. To bylo též důvodem,
že bankél'stvo Spoj. Států prohlašovalo stále osnovu za nepřij atelnou; zejména zvedalo odpor proti předpisu, že toliko dva ze
členú F. R. B-u musí býti zkušenými bankéři. Je pochopitelno
sice, že po Aldrichově soustavě, která dávala veškerou moc nad
bankovní soustavou do rukou jemu samému, spaUovalo zkrácení
svých práv v tom, že ve vedení sousta vy bylo mu vyhraženo tak
malé zastoupení. Ale jeho nejpádnější protidůvod, že toliko zkušení
bankéH mají schopnosti zastávati tak zodpovědná místa ve F. R.
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B-u, je bezpodstatný. Neboť široký hospodářský rozhled
který jistě není výhradným majetkem bankHstva, je tu dů1eži~
tější:m požadavkem, než praxe bankovní. A je přece známo, že
presIdent francouzské banky nastoupil své místo z celního Madu
a že gouvernéH anglické banky bývají většinou bráni z obchodních'
a ne z bankovních kruhů. Odborně bankovních pokynů dostane s~
F. R. B-u dostatečně od oněch 2 bankél'ských jeho č1enú a dále též
od členů poradního sboru (Federa1 Advisory Counci1), kteh jsou
přímými mluvčími bankéřských zájmů.

Dalším důvodem ve prospěch vládní správy nad soustavou je
okolnost, že má-li se jednati o dozor nad bankéřstvem, bylo by
pošetilé, svěl-ovati jej jemu samému.
Důležitější je obava, že pí'i známé stranickosti politick:)Tch
stran ve Spoj. Státech, by mohlo býti zneužito veliké moci, vložené do rukou vládnoucí strany, ve prospěch vlastních stoupencú.
Avšak, jak jsme dovodili pH výkladu zákona, různé trvání Madního
období jednotlivých č1enú zamezuje, aby politická strana nastup~jící v1ád.u, nabyla ihned většiny ve sboru. Teprve po 2 letech,
a 1 potom Jen nepatrnou většinou má převahu. Takové povlovné
nabývání nadvlády je velikým ziskem ve prospěch nestrannosti
~ dlužno tedy :l'Íci, že nový zákon se vynasnažil co nejpoctivěji
1 po té stránce zaručiti nestrannost správy. Ostatně v každém
případě musí býti vedení v rukou nějaké většiny a může-li ústavou
býti svěřeno presidentovi Spoj. Států jmenování jiných zodpovědných Madů (jako jmenování členů nejvyššího soudního dvoru
- United States Supreme Court) může se dúvodně očekávati že
jeho volba mužů jmenovaných do F. R. B-u se svolením se~átu
neb~de . stranická'!) Konečně dlužno uvážiti, že reservní banky
take neJSOU naprosto bezbranné proti tomu, zneužije-li F. R. B.
sV:)Tch pravomocí. Dejme tomu na pL, což je arci málo pravdě
podobné, že by se i nalezla 5členná většina, která by bez vážných
dúvodů nařizova1a nějaké reservní bance rediskont směnečné zásoby
jiné reservní banky a takto násilně snižovala reservní zásoby v boha tších okresech: ohrožené reservní banky by po tom pí'evádě1y
1) Tak na pi'". výborně se osvědčila vládní "lnterstate Commerce
Co:n~ission:', ~ež p;'ovozuje dozor nad železnicemi (jež jsou v Unii soulcro-

mynll podmky), ac svého času se vyslovovaly stejné obavy, jako nyn!
u F. R. B-u, stan její politické stranickosti.

pl'ebytečné své zálohy do svých zahraničních agentur, a F. R. B.
by neměl jiné odvety než té, že by mohl prosHednictvím vlády
odníti jim za to spolkové vklady a svěl-iti je bankám, jimž by
nadržoval.
b) Pl'edpis, který zapovídá členům správní rady (directors)
pHčleněných bank, aby kromě pravidelného služného aneb jiného
odškodnění, které jim banka samotná poskytne, nepřijímali žádných
přímých nebo nepHmých provisí aneb darú v souvislosti se svým
postavením v dotyčné bance, bude míti dalekosáhlé následky a ~si
širší, než zákonodárci obm:)Tšleli. Neboť v dúsledku tohoto předpISU
budou nuceni všichni směneční brokeH t. zv. !lnote brokers" (obchody sprostředkující diskont směnek) vzdalovati se resp. vystoupiti ze správních rad oněch pl'ičleněných bank, s nimiž byli ve
spojení a jež jim za sprosHedkované obchody vyplácely provis~.
Ač je úejmo, že na tak široký výklad zákonodárci nepomýšlelI,
pl'evládá mínění v právnick:)Tch a bankovních kruzích amerických,
že soudy budou tento pl'edpis vykládati doslovně a pravdě
podobně shora uvedené dúsledky se tedy dostaví.!) Budou-li
tedy zájmy note brokerú v nějaké pl"ičleněné bance, s níž jsou ve
spojení, tak veliké, že budou vyžadovati zastoupení ve správní
radě, nezbude jim ničeho jiného, než aby vyslali za sebe nějakou
Hetí osobu; avšak i pro ten p'Hp8-d je pochybno, že budou směti
vyslati něj akého svého úízence.
'
Vzdor této jisté nevýhodě je však tento pl'edpis pl'ece vítati,
poněvadž jen tak bylo možno zlomiti zlol'ád v provisích, dále
neblahý vliv jednotlivcú na Hzení bankovní, jednotlivc'Ů totiž, kteří
se Hdili jen sobeckými účely, a konečně značně rozšířený zlozvyk,
že správní radové sami bývali hlavními dlužníky banky.2)
c) Ovládání reservních bank mocnými finančními činiteli je
znemožněno nejen bankám, ježto jsou omezeny na podíl 6 % svého
kapitálu, nýbrž i soukromým osobám (na př.: soukromým bankéřům), jež jsou omezeny na podíly nejv:)Tše 25 tisíc doll. Bylo by
ovšem možno získati více podílů nastrčenými osobami, avšak
bylo by to bezúčelno, ježto soukromé podíly nezakládají hlasovacího
práva.
1) Srov. s tom Ba' r r on: 'VaU Str. Journal, 9. bl'ezna 1904, XXV:
") O tomto posledním zjevu srov. Ma r c u se: Betrachtungen :
str. 133.
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Je vúbec pramalá pra vděpod Ob nos t ,ze
' d'
O) de k soukromé
ucastI na kap1talu reservních bank, jak seznáme z tohoto í'ehledu Comptrollera oběživa za rok 1913:
p
, V'

•

,

21. l'íjna 1913
mělo 7509 Nárocl-

K .
ních Bank
apItál
..........
cloll.
1,059.402,908
R es erVl11' fon cl y .. , , ,
726 302 377
Nerozdělené zisky . , "
281' 2"'~ 808
,
I;J,

4. června 1913
mělo 15,516 Státních Bank

a trustových společností
935,490,618
641,556,315
217,929,237

Pro kapitál reservních bank j sou rozhoduJ' íd kapiť I ' , '
fondy Viď
"1"
"
a a leselVlll
lme, ze u II nny kapltal včetně reservních fond
b
druhu bank obnáší zhruba 3 353 mill doll 60/ t h tU ubo ou
je zhnb 200'11
, . ' . v : · ' /0 z o o o o nosu
nu: doll. P~'I pOIOVIClll pouze účasti bank obnášel
by ka pltal ! eservlllch bank) eště 100 lllill . doll . ,
talrz'e
P V't t' ' , .
" lze S Ul·'·t
Cl os t'1
~~ a 1, ze. UpISy bankovní budou stačiti a k soukromé účasti
vu. ec nedo) de. (Nerozdělené zisky bank ma)' í proto du'I "t t .
objem k ' t ' l '
eZl os pIO
',' v
v ~pl a u reserVlllch bank,
poněvadž leží úplně na vúIi
~l~~~nen~cv~ banl~,. aby,phpsaly tyto zisky k reservním fondúm
zv:t,slly ~vuJ ,podll na r~servních bankách!!)
,. Kapltal
veskerych reservlllch bank dohromady bllde talrto
pnrozen v TVtV,
Vl'
c "
kapitál e "\ e Sl, nez mpltály jinfTch cedulových bank, tedy než
o'

o

1.: .

Banky anglické ......... 14,553 mill. .f = 72·8 mill. doll.
Říšsko nemecké banky .. 180,0
lVI = ;15.0
Rakousko-uherské banky 210·0
"
K = 42.0
Francouzské banky ..... 182,5
"
Fr. = 36.5
A však
. , objeví
.
", "' " l'
,
.
v ýVse t oh o kapltalu
se nám mensv'I'
,.
' uvazlme- 1
ze N' . d 'B 1
"' ~l/o III an <y sklada)í z upsaných podílú pouze II ihneď
d a1Sl
1/6 po 6 meslClch;
V"
6,
odíh 6 po., 3 a , dar'
•• Sl
zbytek, tedy ~ upsaného
~
1 ma)1vslOZltl teprve k vyzvání reservních bank (čl 2 § 4)
epochybne budou reservní bari.kv tyto !rapl'ta'ly ve Vt' V, ,
"tl
tY' b
.
""
ve SIm me~l n~ p~ re ovatI te~rve po 2 letech t. j. v době, kdy nade' de ro
~e~eI;Tll.l banky povmnost, pí'ejímati koupí od Národnícl~ B~lk
o~ spolk~vé ,dluhopi,s?, j ~ž se stahováním bankovek uvolní.
b l ) N~vy z~kon pnpustII větší dividendu pro pHčleněné
an s.:y .nez Aldnchova pí'edloha, jež připustila toliko 4 % ' ď .
dendu Jako základní a odepřela členúm každ" pod'l onI. 11V1. akmil d' 'd d
J
1
na ZlS <ll
e lVI en a dostoupila 5 0/
Vzdor tom U nenl' mozno
v
. .'
J
/0'
tvrdItI,
v·

že by novým zákonem byly podporovány vysoké diskontní sazby.
Neboť vyšší sazby diskontní zdražují členúm úvěr a na druhé
straně za nízkou dividendu budou členové odškodněni lacinějším

úvěrem.1) Také podléhá stanovení diskontní sazby schválení
F. R. B-u, jenž v té věci je zcela nepfedpojatý. Konečně, jak bylo
již Í'ečeno, leží ph diskontní politice Spojených Státú větší nebezpečí v sazbách pí'í1iš nízkých, než v sazbách pÍ'Íliš vysokých.
ad I II. Zásada: Osvobozen'Í bankovn/ctví, obzvláště Národního,
od tísn/v)lch PředPisu, kterým dosll,d bylo podrobeno.
a) Zavedení akceptního úvěru ve Spoj. Státech bude míti
v zápětí značnou změnu amerického zahraničního obchodu, pokud
jde o jeho financování. Řekli jsme pH kritice zákona o Národních Bankách, že pro zákaz akceptního úvěru a pro nedostatek smě
nečného materiálu nebylo v Unii devisního trhu, a že vyrovnávání
americkfTch závazldl z obchodní bilance dělo se po většině pí'es
Anglii. Z toho měla Unie nejen hmotnou škodu, nýbrž zvětšovalo
to též její závislost na cizině. OpaHení nového zákona dojista změní
tento poměr Spoj. Států k cizině. Povolení akceptního úvěru
umožní evropským vývozcům, aby pÍ'Ímo trassovali na americké
banky. Ovšem změna nebude ihned znatelna. Neboť pí'edně je
poHebí, aby se vžila tratta a zaujala místo, které dosud náleželo
daleko obvyklejší vlastní (sola) směnce, (promissory notes). Dále
je s tím počítati, že financování mezinárodního obchodu pí'ejímá
obyčejně země, jež se těší nižší prúměrné úrokové míí'e. Shora pak
jsme dovozovali, že Unie bude pro zatím ještě poHebovati delší
dobu vyšší prúměrné úrokové míry, než mají ostatní veliké národy.
b) pr'edpisy o z:HzovánÍ zahraničních filiálek mohou však
značně t"yto pí-esuny ve financování zahraničního obchodu amerického urychliti. Národní Banky zl'ídivší v evropských zemích
filiálky mohou americkf1m dovozcům u svých filiálek otevHti
akceptní úvěr a evropský vývozce bude prostě trassovati místo na
mateÍ'ský ústav na filiálky.
Zahraniční age1tt1try reservních bank budou nedocenitelny
pro devisní politiku svf1ch mater'ských ústavú a neméně vtom,
že v napiatých dobách usnadní pÍ'Íliv cizího kapitálu do mateÍ'ské země.
1) Zcela opačného mínění je H a u ser: c. cl. str, 29, 30.

299

298

Filiálky Národních Bank ve vnitrozemí nej sou ani dle nového
zákona dovoleny, za to však reservní banky mají zřizovati ve
svém okresu filiálky. Počet jich z počátku nebude asi veliký, ale
pravděpodobně budou hleděti reservní banky co nej dHve zříditi
filiálky ve všech místech, kde se doposud nacházely ClearingHousy (tedy na 162 místech), aby tak časem pi'evzaly jejich funkce.
c) Též povolení hypotečních zápůjček bylo dávným pi'áním
Národních Bank, které novým zákonem bylo uskutečněno. Bude
míti nepopíratelně blahodárný účinek na rozvoj zemědělství, neboť
zemědělský úvěr je nejhůi'e upravenou stránkou amerického úvěr
nictvÍ. Nemá tím ovšem býti řečeno, že řečeným předpisem byla
tato otázka nejlépe a definitivně rozřešena,. Ale není též možno
úplně souhlasiti s míněním, že pro Národní Banky jako obchodní(!)
banky se dlouhodobé zápůjčky nehodU) Neboť půjčky ty jsou
časově a zejména co do objemu tak obmezeny, že pÍ'i likviditě, ve
všech ostatních směrech tak zvýšené, nemohou se pokládati za
ohrožení bankovní likvidity.
Ad IV.

Zásada: Zjednání co nejpružnějšího
(B).

(A)

a nej-

bezpečnějšího oběživa

A.
a) Zjednati pružné a bezpečné papírové oběživo bylo z nejdůležitějších úkolů vlastní reformy. A tak k dosavadním četným
druhům nepružného papírového oběživa pfibyly ještě bankovky
různého druhu, jež ,mají za úkol: jednak nepružné oběživo zatímně
doplňovati, jednak umožniti povlovný pÍ'echod od starých nepružných bankovek Národních Bank k novým spolkovým reservnim
bankovkám, jež jedině mohou tvořiti pntžn)! doplněk amerického
oběživa. Neboť nouzové bankovky jsou pouze výminečným obě
živem, bankovky Národních' Bank jsou, jak bylo ukázáno, nepružny, a bankovky reservních bank (bond secured) jsou téže
povahy jako bankovky Národních Bank. Z poslání různých druhů
bankovek, aby tvořily přechod pro reservní bankovky, jež patrně
v budoucnu mají býti jedinými bankovkami v oběhu, plyne též,
že nebudou všechny současně obíhati. Bankovky reservních bank
kryté dluhopisy (bond secured) pl'ij dou asi do oběhu teprve po 2 le1) H a u ser: c. d., str. 53.

tech až totiž se počnou uvolňovati 2 %ní spolkové dluhopisy, a to asi
j en ~ tom rozsahu, jak bankovky Národních Bank b~dol: s.tahován~.
Zatím však pomine dne 30. června 1915 platnost pre~plsu do~oluJ1, h.vydávání nouzového oběživa. Konečně spolkove reserv~'u banCIC
bVh
ve" h
kovky docílí prozatím jen dosti nepatrného o e u a o ve .slm )IC
oběhu bude lze mluviti teprve tehdy, až budou nahrazovatI ostatm.
druhy bankov(}k.
v .,
, v
Všimněme si nyní jednotlivých předpisů, zda zarucu)l bezpecne
pružnost reservních bankovek.
,
a) Sjednocení výdeje bankovek pod vrch:ll dozor F. ~. ~~~
vní Pl'ehled o ob)' emu výdeje a zaručuje Jednotnost predplsu
umoz
, v, 'd
b'
týkajících se výdeje. Týdenní výkazy oznáml kazdy ,ty ven,~ )e~
vydaných bankovek nejen v celkovém obnosu, nybr: :ez pIO
každou reservní banku zvláště. Bankovky budou ~avany do
b Vhu sice od 12 různy' ch bank, avšak vzhledem ,k tomu,
oe
. zev F. dR. B.v
muze výdej bankovek zcela neb z části od ml tnoutI a ze enne
musí býti zpravován o objemu vydanýc~ ~a~kove~, P?dob.á. ,se
tento v)'dej výdeji ústředního ústavu provadenemu nekohk~ f1ha~:
kami. Rediskontem se pravidelně bankovky, dO~,tanou.do obehu'vpn
splatnosti směnky pEjdou z oběhu. ~~staVa)l s.e v~lce do obehu
i mimo redi skont , tím však úzké PO)ltlW meZI. ~Iv~tem ~~s~o~
dáfsk~lm a výdejem oběživa (které je. úč~lem ~~vS:tIV~lhv~ pO)lštem
pružnosti [viz str. 180J) neutrpí újmy, Jak Jsme )lz rekh P:'l povšecvh:
né charakteristice tohoto zákona (str. 384). Mohlo by vsal: ~trpetI
újmu tím, že rediskont směnek může ve Spoj. Státech nabytI mnohem větších rozměrů, než obnos vydaných bankovek, a to z t~ho
důvodu, že pl'ičleněné banky smějí udržovati vk!ady u rese~'~~~ch
bank. Mohou tedy ponechati rediskontované sm~nky n~ svu), ~cet
co vklad a učiní to tím spíše, ježto reservnÍm banka:n nem z~lmzano
platiti úroků ze vkladů, jako tomu bylo dle A1dnc~ovy predlo~y.
Je arci samoúejmo, že jen členové mohou ~e~,lsk0.ntovanyc~
směnek jako vkladů použíti, poněvadž nečlenove zadnych ;k:a~u
ureservních bank míti nesmějí. Pí'ece v~ak z toho, co bylo prave,reo plyne že objem obíhajících reservních bankovek nebude vzdy
cen ,
,
. Ul' v ľ
l ' hle
věrným obrazem úvěrního rozpětí v zemI. v' v m:e- ,1 se pa {v~a .
potí'eba většího množství oběživa, budou pnc1en~ne banky za~ab
vyplacení svých vkladů v hotovosti, tedy aSI Vv bank~vkach.
V zálohách reservních bank pak nastanou tyto presuny.
f

v

I'
,1111

,,':

.
I:

,

lili'
li:
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Za každý vklad musí reservní banka chovati 35 %ní zálohu
ve zlatě neb v zákonných penězích. Vyplatí-li banka tento vklad
v bankovkách, uvolní se jí sice 35%ní záloha, za to však musí chovati 40.%ní zálohu ve zlatě. Znamená to pro ni zvýšení zálohy
a mimo to změnu v jakosti zálohy (ze zákonných peněz na zlato).
Kdyby banka nebyla tedy opatrná pE rediskontu a diskontní
sazbou úvěrní rozpětí nedržela na úzdě, mohla by pE náhlé veliké
poptávce po reservních bankovkách pHjíti do vážných rozpaků,
aniž by měla zbraně v diskontní politice jako evropské cedulové
banky. (Neboť nejednalo by se tu již více o rediskont, nýbrž o vybírání vkladů.) Bylo by tedy v zájmu samotných reservních bank,
aby neposkytovaly úroků ze vkladů. Jiný důvod pro tentýž
požadavek je ten, že reservní ba'nky by se staly konktľrrenty pHčleněných bank místo jich podporou a útočištěm.
b) Změna úhrady byla PFovedena dokonaleji než v Aldrichově
osnově. Neboť spolkové dlužní úpisy byly vůbec vyloučeny z úhradových účelů pH reservních bankovkách. Z toho dúvodu odpadá
pE reservních bankovkách též výtka částečné nepružnosti, která
byla činěna pí'edpisům Aldrichovi osnovy.
Velice těžké bylo í'ešení otázky, co počíti s dosavadní úhradou.
Bylo jisto, že odnětím výsady pozbudou 2 %ní spolkové dluhopisy
značně na ceně. Jednalo se o to, na koho ztrátu tu pÍ'esunouti.
Kdyby se bylo právo výdeje pozvolna odebíralo Národním Bankám
bez odškodnění, bylo by to pro ně značilo asi 20 %ní kursovní ztrátu
na dluhopisech, což pE úhradě 600 (př'esněji 604·3) mill. doll.
2%ních bonds znamenalo by pro Národní Banky ztrátu 120 mill. .
doll. Stejně obtížná by byla ztráta pro spolkovou vládu. Zvolila
se tedy sti-ední cesta: Národní Banky obdrží za uvolněné 2 %ní
bonds obnos rovnající se nominální hodnotě dluhopisú. Ježto
tyto bonds měly již bez tak po 1'. 1930 býti splatny v nomináln.í
hodnotě, rovná se ztráta Národních Bank na bonds tóměí' nulle.
Banky reservní, jež dluhopisy pí'evezmou, mají volbu: buď mohou
v stejné výši vydávati bankovky (bon.d secured),kteréž jsou
vlastně právním pokračováním Národních Bankovek. Že ph tom
v}Tdeji nejsou omezeny na obnos vlastního kapitálu, je phrozeno,
neboť musí ročně pí'evzíti až za 25 mill. doll. dluhopisú, kterýž
obnos za 20 let této pí'eměny dostoupí výše 500 mill. doll., tedy
výše, které se úhrnný kapitál reservních bank do té doby ještě

301

nevyrovná. V tomto prvém pHpadě tedy r:servní b~n~<:y ne~ud~u
tratiti ničeho. Druhá možnost poskytnuta reservnIm bankam J~
téměl'- stejně v}Thodná. Za 2 %ní dluh.oPisy moh~u totižo o~držet~
polovinou 3 %ní konvertovan~ dluhopIsy a polovmou 3 (Om zla~e
jednoroční pokladniční poukázky. Ježto 3%ní d:uhoplsy Spo~.
Států i bez výsady v}Tdejní se pohybují v kursu stale okolo nOlm~
nální hodnoty (na pi'. 3 %ní Panama Canal Bonds z 1'. 1~ ll, ldere
neměly výdejní výsady), je jasné, že reservní b~nky am v ,tomto
pHpadě nebudou tratiti. Celá ztráta z, pi'emě,n y uhr~~y ~e pre~un~
tedy na spolkovou vládu. Ježto vsak vlada 1~1~lze JednOl ~čn~
zlaté poukázky dle své libosti po roce buď splatItI, nebo opetn:
prodlužovati, bude v dobách pokladničních pl"ebytk~l toto ,sv~
bÍ'emeno dle možnosti pmoÍ'ovati, ostatek pak ponese Jako mIrne
zvýšené bl"emeno úrokové. Tím se zdá celá otázka po té stránc::
kdo má nésti bl"emeno pl"eměny, nejšťastněji roúešena, neboť 'lez
spolkové vláda, která po dlouhá l~ta těšila v ~e Zv :ýho~ 2v.ro~íc~1
pújček, múže beze škody tuto malInkou obet vere]nosb, pI~n~stI.
Dluhopisy, jež jsou zúročitelny výše než 2%, mUSI byt! ,n~
žádost Národních Bank po svém uvolnění také převzaty reserv~llm
bankami v nominální hodnotě; rozumí se však, že budou-ll na
otevhoném trhu státi výše v kursu než al pari, že Národní Banky
použijí raději oteví'eného trhu ku prodeji. Je samoúejmo, že takové
bonds jsou z 3 %ní konverse vyloučeny.
Jedna obava pH této nové úpravě úhrady se vs~k neda potlačiti: Jaklcoli pro reservníbankyje v}Thodno a.spra~edhvo, aby vhod:
dnotě koupených dluhopisů směly vydávatI nove bal:kovky k~yte
touto získanou úhradou, zdá se, že těmito bankovkamI, kterou Js0;t
právním pokračováním Národních bankovek, bude poHeba po obeživu nasycena a že úkoly nových reservních bankovek k:esnou na
úkoly pouhého nouzového oběživa. Není proto neoduvodne~a
domněnka, že výdej spolkových reservních bankovek za n~rmal
ních dob bude zcela malý, pro první čas vúbec žádný. Tlln by
ovšem celá reforma tratila na ceně. Lze však doufati, že pokla~noí
úřad bude hleděti uspíšiti konversi a umol'ování 2 %ních dluhopIsu
. a tak stále zmenšovati obnos dluhopisů s výdejní výsadou.
,
c) Do nového zákona nebyla po~ata ž~d~á na~:ostá omeze~~
výdeje, ač osnova ve svém púvodmm znem o~myslela obmezlb
celkový objem výdeje na 500 mill. doll. Tedy I v tomto ohledu
v

,
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nový zákon připouští volnější pohyblivost, než Aldrichova pí-edloha.
Následek toho je, že jen tímto jediným novým druhem bankovek
by mohly Spojené Státy uhraditi pro dlouho dobu do budoucna
veškerou potl'-ebu papírového oběživa. Neboť bankovní úhrada
(směnečná) je prakticky vlastně nevyčerpatelná, a zbývá tedy
jen hranice kladená nejvyšší možnou zásobou zlata. Dle posledních
odhadů Gomptrollera oběživa obnáší celková zásoba zlata ve
Spoj. Státech okrouhle 1850 mill. doll. Z toho se musí reservním
bankám dostati ve zlatě asi 100 mill. doll. pH splácení akciového
kapitálu pl"ičleněnými bankami, za něž reservní banky nemusí
chovati vůbec žádných záloh. Témě]" celý ostatek se jim dostane
ve způsobě vkladů, neboť je známým zjevem, že pH í-ádně upraveném cedulovém bankovnictví vyssávají cedulové banky z oběhu
největší část zlata. Řekli jsme "témH celý ostatek, poněvadž
nutno z celkové číslice odečísti 150 mill. doll., jez poldadni Mact
musí chovati pro směnu státovek a pokladničních poukázek
z r. 1890 a část zlata, která pravděpodobně zůstane' v oběhu a již
možno odhadnouti taktéž asi na 150 mill. doll. Do reservních bank
by tedy tímto způsobem vproudilo částečně jako vládní vklady,
částečně jako vklady od pl"ičleněných bank asi 1450 mill. doll.,
za něž by musily reservní banky chovati 35 %ní zálohu; tedy
507·5 mill. doll., jež však může záležeti ve zlatě, nebo v zákonných
penězích. Avšak i když odečteme celou tuto zálohu co zlatou,
zbude 942·5 mill. doll., které se 100 mill. doll. nahoi'e zmíněnými,
jež budou tvoHti kapitál reservních bank, dají úhrnem 1042·5 mill.
doll. Tento obnos může sloužiti jako 40%ní zlatá reserva za podklad pro výdej 2,606,250.000 nových reservních bankovek. Zde
tl-eba upozorniti na to, že většina zlatých vkladů do reservních
bank bude se díti ve zlatých poukázkách (gold certificates), jichž
je vydáno těmě],' za llOO mill. doll. Ač zákon p]'"edpisuje výslovně
40%ní zálohu ve zlatě, nemluvě výslovně o zlatých poukázkách,
rozumí se, že možno je postaviti na rovno zlatu, jeHo v pHpadě
nutnosti reservní banky je u pokladního Madu za zlato vymění.
Takto konečně uplatní se značná zásoba zlata, jež v pokladním
ÚÍ"adě ležela ladem. Pružnost resp. neomezenost výdeje těchto bankovek j e dále zvýšena ještě, jak víme, možnou suspensí 40% reservy,
z jejíhož schodku ovšem reservní banky musí platiti zákonem
p]'"edepsanou daň, kterouž však pí"esunují na banky o úvěr žádající.

Proti pl"evýdeji těchto bankovek má F. R. B. však účinnou
ve značném vlivu na diskontní politiku téz v tom,
že stanoví úrok za vydané bankovky, jehož V)TŠe se může státi pl'Ohibitivní a konečně v tom, že může žádost banky o výdej bankovek
v celku nebo zčásti odmítnouti.
d) O zpětné proudění bankovek je též lépe postaráno v novém
zákoně než v Aldrichově pi"edloze. Neboť pl"edně není tu dovoleno,
aby spolkové reservní bankovky byly čítány do záloh, což by bylo,
kdyby Aldrichova Pl"edloha byla bývala uzákoněna, vracení se
bankovek značně stěžovalo. Za druhé byl v zákoně prosazen
znám Ý Pl"ed pis, kterého v původním jeho zn ění nebylo, jenž zpátečný
pochod reservních bankovek neobyčeně urychlí, totiž: že žádná reservní banka pod těžkou daní nesmí vydati reservních bankovek,
vydaných od Jiných reservních bank, jež jí pH obchodování došly,
nýbrž musí je neprodleně vrátiti. Tím způsobem zůstanou nové
bankovky omezeny po většině na okres svého výdeje.
B.
Ku pí-edpisům o bezpečnosti bankovek není tl'-eba ničeho dodati.
ad V.
Zásada: Zavedení hospodárné reserv ní soustavy v tom smyslu,
aby se dosáhlo větší likvidity bank při sMtčasném sníže11,í záloh fl, jednotlivých bank a pr'1tžné reserv ní soustavy v tom smysl~t, aby byly
odstraněny strnulé hranice zákonnf1ch záloh, které ochromovaly v kritických dobách pltsobnost bank, jakožto ústavú, úvěr poskytujících.
zbraň, kromě

A.
Z á lob Y z a ba n k o v k y.
PH zálohách za bankovky, l"ekli jsme, nemá zásada hospodár1wst.i takové důležitosti, jako pí-i zálohách za vklady. Vždyť
40%ní zlatá záloha, jsouc ústl'-ední zálohou pro svůj okres, má býti
pokud možno veliká a nikoli malá. Avšak zásada hospodárnosti
vyžaduje, aby taková záloha nelezela ladem, čili, nepouZije-Ji se
jí jako zálohy za reservní bankovky, aby jí bylo použito jako
zálohy za vklady. Ježto zlato jepHpustno pro obě zálohy, je
záměna bez<? všeho možná. Ne tak snadná bude vždy záměna
opačná, poněvadž záloha za vklady může záležeti též v zákonných
penězích. Vzhledem k zásadě hospodárnosti však tl"eba požadovati,
aby záměnnost těchto dvou reserv byla dokonalá a úplná, čímž se
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docílí, že na kolik se uvolní v jednom směru zálohy, na tolik se
zaměstnají v druhém. Z toho plyne požadavek, aby reservní
~anky chovaly i 35 %ní zálohu za vklady pokud možno ve zlatě.
Ze i zákonodárce pomýšlel na tuto záměnnost obou druhů reserv
zdá se plynouti z toho, že v púvodní předloze byla výše obol~
druhů reserv stanovena na 35 %. Požadavek, který jsme zde dovodili, zdá se b$7ti tím snáze pro reservní banky proveditelný
ježto pr-ičleněné banky zlata nepotí-ebují a mohou je tedy svěřiLi
reservním bankám a svoje zálohy chovati v zákonn$7ch penězích.
O ?J'2bžnost bylo postaráno stejným zpúsobem pd úpravě
reserv, pk za bankovky, tak i za vklady. Podrobíme tedy kritice
společně ony pJ:-edpisy, až budeme mluviti o zálohách za vklady.
Zde budiz toliko objasněno, jak nutno rozuměti úpravě oné daně
ze schodku, kterou zákon sám pr"edpisuje.
Schodek ve 40 %ní zla té reservě má podléh~ ti 1 %ní dani, až
reserva klesne na 32Yz %. Je jasno, že 1 % ze 40%ní reservy rovná
se 0·1 % celkového obnosu. Tuto daň má reservní banka pUrážeti
k~ své diskontní sazbě. Pl'-edpokládáme-li 6 %ní diskontní sazbu
pred dostavením se schodku, stoupne diskontní sazba po schodku
do 32Yz% na 6·4%. Tato daň stoupá, jak víme o 1Yz% na každý
další schodek 2Yz %. Obnáší-li 1 %ní daň 0·4 % z celkového obnosu,
bude kaZdé další 1Yz% obnášeti 0·6% z celkového obnosu. Pokračujíce tímto způsobem ve výpočtu, obdržíme tuto stupnici:
obnáší sazba Úroková mira
za předpokladu
obnáší daň
pHrážená k
6°/oui sazby
ze schodku:
úrokové míl"e: Pl'cd schodkem:

PH zlaté záloze:

40 - 32Yz%n1
32Yz - 30
30 -27Yz
27Yz - 25
25 -22Yz
22Yz - 20
20 -17Yz
17Yz -15
15 -12Yz
12Yz - 10

1%
2Yz
4:

5Yz
7

I

8Yz
10
llYz
13
14Yz

I

0·4%
1·0
1·6
2·2
2·8
3·4
4·0
4·6
5·2
5·8

6·4%
7·0
7·6
8·2
8·8

9·4
10·0
10·6
11·2
11·8

I

B.
Zálohy za vklady.

Hospodárnost'i reserv za vklady bylo docíleno, řekli jsme, na
prvém místě centralisací reserv pH současném zmenšení reserv
u jednotlivých pr-ičleněných bank.
Uvažme nyní nejprve, jaké následky bude míti tato centralisace reserv na dosavadní reservní soustavu.
a) Tím, že zálohy jednotlivých bank mají býti sousHeďovány
z velké části v reservních bankách, musí nastati nevyhnutelně
silné vybírání vkladů a záloh Z Národních Bank měst reservních
a centrálních reservních, čili bude provedena decentralisace vkladů
z nynějších ústi"eclí (hlavně Nového Yorku) a uskutečněna za to
1
prospěšná centralisace v reservní banky po jednotlivých okresech. )
Toto pl:"evádění záloh má se díti povlovně. Po první 3 léta mohou
totiž pl:-ičleněné banky část svých záloh ponechati u bank měst
reservních a centrálních reservních. Byla však zavedena změna
proti dHvějšímu stavu v tom směru, že banky měst reservních
po tato 3 léta smějí ukládati část svých záloh nejen u bank měst
centrálních reservních jako dl'."Íve, nýbrž též u ostatních bank
měst reservních. :Řečené banky mají tedy pro první 3 léta
ohledně části svých záloh čtvernásobnou volbu: mohou ji ponechati buď ve svých pokladnách, nebo mohou ji vložiti do reservní banky, nebo do bank měst reservních, nebo konečně do
bank měst centrálních reservních. Není-li tento pi'edpis pře
hlédnutím, znamená, že hned od pfij etí zákona následkem soutěže
Národních Bank měst reservních s bankami měst centrálních reservních mají tyto (zejména v Novém Yorku) býti zbaveny velké
části cizích vkladů.
Nový zákon tedy neodstranil úplně měst reservních a centrálních reservních - ač i to múže časem nastati, usnese-li se o tom
1) President Spoj. Států W. wnson nastínil tento úkol nového zákona
ve svétIl poselství z 23. června 1913 slovy: Our banking laws must mobilize
reserves; must not permit the concentration anywhere in a few hands of
the monetary resources of the country ar their use for speculative purposes
in such volume as to hinder or impede ar stand in the way of other more
legitimate, more fruitful uses.
Loeven~t~ln: Cedulové bankovnlctvl americké.
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F. R. B. - avšak vzal jim jejich škodnost. Po té stránce vykazuj e tedy nový zákon velikou pl"ednost pl'"ed Aldrichovou pl'"edlohou, která znovuukládání záloh do reservních a centrálních reservních měst pHpouštěla i na dále. Dlužno si to vysvětliti tím, že na
veliká nebezpečí "money trustu" bylo upozorněno "Pujo Comittee"-em teprve po odmrštění Aldrichovy pl"edlohy. Odnětí
:mi11ionových vkladů Novému Yorku bude míti patrný vliv na
spekulační bursovní obchod. Neboť jeho potravou, jak víme, byly
t. zv. call1oans, půjčky do výpovědi, jež byly vítaným bankovním
uložením pro svou likvidnost a pro svou bezpečnost. Nyní veliké
množství těchto kapitálú peněžních, jež dl"íve živily spekulaci,
odplyne do vnitrozemí. Ne však dosti na tom, nýbrž veliký soutěžný činitel vznikne trhu "callloans" ve směnkách. Toto uložení
dhve neoblíbené, poněvadž nelikvidnÍ, vyrovná se v budoucnu
následkem rediskontu dokonale výpovědným pújčkám. Ba po
této stránce je směnkám dáti pí'ednost, poněvadž banky ,';asto
váhaly vypověděti "call loans", aby neuškodily svým obchodním
pl"átelúm, anebo, aby ušeUily bursu náhlých poklesů. Co se týČe
bezpečnosti, je ar ci call1oans dáti pl'"ednost, poněvadž pH nejlepších
směnkách nejsou ztráty vyloučeny, kdežto call loans jsou zcela
bezpečně kryty cennými papíry. Touto soutěží mezi směnkami
a "callloans" na jedné straně a odplynutím mi11ionovJ'Tch vkladú
z Nového Yorku na druhé straně, je dostatečně odúvodněna
domněnka, že sazba za call1oans bude stoupati, avšak zároveil, že
bude ustálenějšÍ a trvalejší. Za těch okolností je pravděpodobno,
že výdělky brokerú klesnou a celý ruch spekulační utrpí na pHtažlivosti. Není vyloučeno, že vyšší a ustálen,ější sazby za call
loans pHlákají do země cizí peněžní kapitály, které pomohou
spekůlaci dodávati peněžní prostl:edky. To však nebude ku škodě
domácího hospodál'"stvÍ, jehož výrobní a obchodni odvětví tím
nebudou ochuzována. Pl'"edpovídati, že spekulace pozbude na objemu, ještě dnes s určitostí nelze, ale je jisto, že zmizí onen dosavadní nepoměl' mezi pranepatrným uložením v dobrJ'Tch obchodních směnkách a velikými obnosy investovanými ve spekulačních hodnotách.
ÚrOkové sazby za směnky asi poklesnou, úrokové sazby za call loans asi stoupnou. Možno
tedy viděti v tomto odstrančnÍ vkladú z Nového Yorku blahodárný vliv, jenž vyrovnává rúzné úrokové sazby a vrací ob-

chodu, prúmyslu a zemědělství kapitály peněžní, jež sloužily
až dosud spekulaci.
Podotknouti dlužno, že nový zákon nikde nedovoluj e reservním
bankám, aby poskytovaly "call loans".
b) Změny, respekt. snízení reserv byly jmenovány jako druhá
podmínka zásady hospodárnosti. Je Heba posouditi i následky
těchto změn. PH posuzování Aldrichovy pl"edlohy jsme tvrdili,
že všechny pi'edpisy cílící za snížením reserv jsou podporou úvěrní
inflace. Byly to jmenovitě: pi"edpis, že netl'"eba chovati záloh za
vHady na čas, a pl"edpis, že vklady u N. R. A. a bankovky téže
mohou phčleněné banky vpočítávati do svých záloh. PHčinou
našeho tvrzení bylo to, že nezpůsobilá diskontní politika Aldrichovy pl'"edlohy by nebyla bývala nikdy s to, aby zabránila úvě
rovému pl"epětí. Jinak tomu je dle nového reservního zákona.
Snižování reserv toho druhu, jako v Aldrichově předloze, tu
vúbec není, zálohy jsou sníženy pbmo a číselně. Také tím způsobem
arci je umožněno úvěrové přepětí, avšak reselvní banky ,a v čele
jich F. R. B., majíce po ruce účinnou diskontní politiku a pokladniční úl"ad svou ingerenci na peněžní trh, mohou kaZc1é úvěrové
inflaci zabrániti. Teoreticky cvšak vyloučena není, a proto bude
třeba, abychom se pl"ece stručně zmínili, jak dalece změny, resp.
snížení reserv mohou býti její pHčinou.
Takovou změnou v reservách, jež by j i mohla pHvoditi, je
snížení záloh ze vkladú na čas (t. j. splatných po 30 dnech) na 5 %.
Ježto banky jsou nuceny pouze část této zálohy chovati doma,
a část mohou uložiti u reservnÍ banky, zmenšuje se záloha, chovaná
u banky samotné asi na 2%. Je pravděpodobno, že následkem
toho sníženi lze očekávati značné zvýšení vkladů na čas, ježto
banky budou hleděti p'hměti své vkladatele, poskytujícejim za to
různé výhody, aby část svých vkladú prohlásili za vklady na čas.
Bude-li vkladatel poHebovati vyplacení části vkladu pl"ed uplynutím 30denní lhůty, může mu banka vyhověti tím, že mu poskytne dočasnou púj čIm.
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Značná inflace úvěrová by mohla nastati dále následkem
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snížení záloh za denní vklady. Snížení obnáší 7 % pro centrální
reservní města, 10 %pro reservní města a 3 %pro venkovská místa.
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Barron 1) odhaduje toto snížení pro města centrální reservní na
105 mill dolL, pro reservní města na 120 mill. doll. a pro venkovská
místa na 37 mill. doll., tedy celkem asi na 262 mill. doll. Tato
úspora v zálohách má týž význam, jako kdyby bylo doveženo do
Unie náhle 262 mill. doll. zlata, nebo kdyby oběživo země bylo
o tento obnos rozmnoženo. Počítalo-li se, že za platnosti dÍ'Ívější
bankovní soustavy jeden dollar zálohy byl podldadem pro úvěr
5-6násobný a počítá-li se za nynějších snížených požadavkú
reservních, že jeden dollar v hotovosti múže býti podkladem pro
úvěr až 9násobný, značí úspora 262 mill. doll. záloh možnost rozpětí
úvěru o více než 2 milliardy doll.
Není pochyby, že by se možnost takové uvěrové inflace značně
ještě zvětšila, kdyby F. R. B. použil své pravomoci a zrušil veškerá
označení centrálních reservních a reservních měst, čímž by pro
všechny pl'-ičleněné banky snížil zákonné zálohy na 12 %.
Proti této možnosti inflační ze snížení reserv bude však zatím
dosti silně účinkovati pl'edpis, že 5 %ní záloha, kterou Národní
Banky musí u pokladního úřadu za pl"Íčinou směny svých bankovek
chovati, nesmí se již, jako dříve, započítávati do zákonných
záloh. Tato záloha obnáší z oběhu asi 150 mill.' doll. bankovek
přibližně 37 mill. doll. O tento obnos musí tedy zálohy v zemi
opět býti zvýšeny.
Vedle toho ještě může náhlému rozpínání úvěru pokladní
úl"ad se postaviti v cestu tím, že vládních peněz nevloží ještě
zatím do reservních bank do doby, než nebezpečí úvěrové inflace
mine. Ježto ty vklady obnášívají někdy až pl'es 200 mill. doll.,
může úvěrová inflace, způsobená snížením reserv, býti zadržením
vládních vkladů a novým zmíněným předpisem o 5 %ní reservě
téměř vyrovnána.
Máme tedy naproti několika složkám úvěrové inflace, jež
jsou: možnost zrušení centrálních reservních a reservních měst,
všeobecné snížení záloh za vklady denní, možné stoupnutí vldadú
na čas (na úkor vkladů denních) a možný pl'evýdej reservních
bankovek, také několik prostředků, jež mohou této inflaci náležitě
čeliti a to: účinnou diskontní politiku, nový předpis 05 %ní reservě,
1) Wall Street Journal z 28. ledna 1914,
čl.

XV.

čl.

XI, a z ll. února 1914,

zadržení vládních vkladů pro prvm cas a pravomoc F. R. B-u,
vztahující se na výdej reservních bankovek.
c) Zavedeni rediskontu v novém zákoně netvoH pouze ze
směnek bezpečnou druhou zálohu, nýbrž tVOl'í ji do jisté míry
také z cenných papírů. DHve totiž v kritické chvíli pH honbě po
hotovostech, bylo možno umístiti na burse cenné papíry pouze za
soutěže tisíce jiných prodejí, tedy za značně snížených cen. Nyní,
kdy téměř všechny banky si opatří hotovost rediskontem směnek,
nebude obavy, že by na burse se mohly uvolniti peníze pouze
značným snížením celé úrovně kursovní hodnoty cenných papírů.
Pr~tŽ1/Ost reserv. Za staré soustavy byly jedinou ochranou
proti pl'epětí úvěru strnulé zálohy. Tím se stávalo, ž~ úvěr narážel na nepružnou stěnu, kterou překročiti nesměl. Casto byly
záchranou úvěru jednak nízké reservy Státních Bank, které snižovaly poměr záloh ku vkladům na 11 % pro cel~u. ze~i a je~tě
více soukromí bankéři, ktel"Í za veliký obnos vkladu, ]enz se u mch
shromažďoval, chovali j en tolik záloh, kolik se jim zdálo nezbytným.
Leč vzdor všem těmto opaHením byl ještě poměr záloh ku vkladům
velice nepHznivý, pomyslíme-li, že veliký bankovní obchod Anglie
se opírá asi o 6 Y2 % reserv. Nový zákon tu učinil pronikavou
změnu. Zálohy chované u pl'ičleněných bank klesnou na malou pokladní hotovost, kterou by banky i bez zákonného nařízení chovati
musily. Avšak zákon šel ještě dále a dovolil, aby i tento nepatrný
požadavek zákonných záloh mohl býti, doč~sně F. R. B-~:n susp~n:
dován. PH tom zavedl myšlénku uplne novou, tohz zdanem
schodku v zálohách. Myšlénka taje provedena i pro zálohy 40%ní
za bankovky i pro zálohy za vklady. Jediný rozdíl spočívá v tom,
že sazbu daňovou pro schodek ve 40 %ní reservě určuje přesně
zákon sám, určení sazby daňové pro schodky v jiných reservách
přenechává F. R. B-u. Myšlénka sama o sobě je výborná a není
pochyby, že teoreticky znamená neobyčej~é ,zvýše,~í, p~užnosti
v celém bankovním systému. Avsak prakhcke pouzlt1 teto myšlénky se zdá býti neproveditelné. 1 ) Dejme tomu, že záloha reservní banky jednoho dne pl'echodně klesne, a však druhého dne
opět bude úplná. Po ten den tedy reservní banka musí ze schodku
v

1) Srovnej o tom Prof. Spr a g u e : Quarter1:z Journal oť ~conomics.
únor 1914. Bar r on: vVaU Street Journal, 6. brezna 1911, cl. XXIV.
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platiti daň, kterou musí dle zákona pl'esunouti na rediskontující
přičleněnou banku tím, že daň ke své diskontní sazbě pl'irazí.
Bance, zadávající směnky k rediskontu však se sráží vyšší diskontní sazba nejen za ten den, kdy byl v záloze schodek, nSrbrž
za celou dobu, po kterou má směnka ještě běžeti, tedy Heba za
dobu 3měsíční. Banky mají jedinou zbraň proti této nespravedlivosti, totiž, že v době schodku budou zadávati k rediskontu
směnky krátkodobé. Pl'ičleněné banky ovšem nemají povinnosti,
aby pl'esunuly toto bl'ímě dále na své zákaznictvo, avšak je velice
pravděpodobno, že to učiní, a tak jediný den schodku v záloze
reservní banky bude plně pociťován v celém okresu. Reservní
banka arci bude vykazovati zisk z tohoto pl'esunování daně,
poněvadž sama platí vládě daň (každodenně) pouze po dobu
skutečného schodku, od pl'ičleněných bank však prosHednictvím
rediskontu vybírá obnosy daleko vyšší.

c)

Závěr.

Hledíme-li na tento nový zákonodárný akt z hlediska dě
jinného, pl'ijdeme k poznání, že je upevněním federálních snah
a sesílením vládní moci v rukou spolkové vlády. Hledíme-li na
tento zákon z hlediska dějin cedulového bankovnictví severoamerického, dojdeme k úsudku, že decentralisace v zákonodárství
cedulovém i decentralisace ústavů cedulových vzala za své, neboť
bankovky Národních Bank jsou odsouzeny k vymizení. Rozumí
se, že bankovní svoboda v cedulovém bankovnictví za takovfrch
okolností sama sebou odpadá. Řevnivost však mezi zákonodárstvím
spolkovým a zákonodárstvím jednotlivých států, pokud se nevztahuje k bankovnictví cedulovému zvláště, nýbrž lm bankovnictví všeobecně, neutuchla, nýbrZ jak jsme ukázali na pHkladě
novo-yorkském, zdá se, že ještě se zvýší.
Po formální stránce dlužno vytknouti, že nedbal zákon hrubě,
jako americké zákonodárství vůbec, pl'esnosti pojmovt, ani toho,
aby látku, již normuje, vYl'eši1 do posledních právnických dů
sledků. Následkem toho zanechává jednak četné mezery, jednak
na mnohých místech pochyby o tom, jak tomu kterému ustanovení
je rozumě ti. Bude úkolem j udika tury za vésti do provádění zákona
jednotnou praxi. Po stránce materielní lze v cellm říci, že je zákon

dobrý. Neboť všechny hrubé vady a nedostatky dosavadní soustavy
byly odstraněny, jak z organisace ústavů cedulovfrch samotných,
tak i z organisace výdeje bankovek. Tak zejména decentralisace
a nedostatečná autorita jednotlivých slabých cedulových ústavů;
nemožnost, aby regulativně zasahovaly; decentralisace záloh a na
druhé straně koncentrace vkladů, plynoucích výlučně do Nového
Yorku; správa dle soukromohospodál'ské zásady, platící pro ho~
spodářskou organisaci tak po výtce veřejné důležitosti; nedostatek
všeobecných, l'ádných, vel:'ejných bankovních výkazů; nedostatek
filiální organisace bank v domácím tl zemí a zejména za hranicemi.
Zákaz poskytovati akceptní úvěry, které jsou tak dúležity pro zahraniční obchod; zákaz poskytovati hypotekární úvěry; naprostá
nepružnost v organisaci výdeje bankovek a konečně i nepružnost
a nehospodárnost v organisaci záloh.
Po stránce negativní je zásluhou zákona, že odstranil četná
obmezení, jimiz bylo severoamerické. úvěrnictví a peněžnictví
nezdravě spiato. Po stránce pos#iv1t'í zanechal široký rámec púsobnosti Federal Reserve Boardu a bude velmi na tom záležeti,
jak tento úl'ad své kompetence využije. Lze pak od této reformy
pro Unii samou očekávati rovnoměrnější diskontní sazby, zejména
lacinější úvěr pro zemědělství, obchod a prúmysl, a dražší pro
spekulaci, lehčí plynutí kapitálu z okresú bohatých do okresú
chudších a konečně onu nezaplatitelnou vfrhodu, že nebezpečí
z panik, které vedly ku vleklým krisím, bylo stlačeno na nejmenší míru.
Poměr mezi vládní mocí a bankovním světem bude pHrozeně
daleko bližší a užší, než býval di:íve; není všal-: mozno z toho dovozovati nějaké nebezpečí pro bankovnictví, na něž se obyčejně pH
ústl'edních cedulových ústavech poukazuje. Naopak je možno,
ba pravděpodobno, že úvěr pro spolkové půjčky se nyní zdraží.
Poněvadž totiž většiny spolkových pújček bylol dosud použito
jako úhrady za bankovky, zbyl pro investiční účely pranepatrný
zbytek, který se proto těšil vzdor své nízké zúročitelnosti velmi
vysokým kursúm. Nyní se brzy většina spolkových dluhopisů
uvolní pro investiční účely a nasytí poptávku. Z toho lze vyvozovati, že příští větší pújčka Spoj. Státú bude nucena k trhu se
obrátiti s většími úrokovými výhodami, bude-li se chtíti vyhnouti
daleko nižším kursúm.
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Za hranicemi je Heba počítati s velikým stoupnutím váhy
Unie na mezinárodním peněžním trhu. Neboť tím, že se oteví'e
americký devisní trh a dovolí se americkým bankám poskytovati
akceptní úvěr, budou Spojené Státy moci nejen financovati velikou
část svého vlastního obchodu, nýbrž časem budou moci pí'evzíti
i financování jisté části cizího obchodu. Na druhé straně bude též
cizímu kapitálu velice usnadněna cesta do Spoj. StáHl, takže
nebudou v napiatých peněžních dobách odkázány na sebe samy,
a naopak, čili: volný pohyb mezinárodního peněžního kapitálu se
značně ulehčí. Kdyby nebylo nynějších válečných zápletek, bylo
by lze dokonce očekávati na základě americké reformy všeobecné
uvolnění na světovém peněžním trhu. Není též vyloučeno, že
v blízké budoucnosti se část mezinárodního zlatého trhu pí'esune
z
\\ Londýna do Nového Yorku. Konečně fečené zažehnání panik finančních v Unii bude nemalou výhodou pro evropské peněžní trhy,
neboť periodická nemoc, amerického hospodáfského života se
k nám následkem mezinárodních hospodáJských vztahů vždy
zavléká vala.
Ze všeho je viděti, že nový reformní zákon znamená úplný
pfevrat ve finančních dějinách Spoj. Států, a proto nemají nepravdu
ti, kteH jej v důležitosti srovnávají s prohlášením neodvislosti
(Declaration of lndipendence), anebo s ústavou Spoj. Států. Je
možno, ba pravděpodobno, že ještě několika novellami se na něm
provedou změny a odstraní se i ty nedostatky, které mu již dnes
mohou býti vytýkány a jichZ se jistě ještě dosti po praktickém
použití nalezne. Ve svých základech však zústane tento zákon
v platnosti jistě po dlouhou budoucnost.
Jako nejbližší úkol amerického finačního zákonodárství reformního je nyní označiti novou úpravu papírového oběživa, vtom
smyslu totiž, aby se odstranila nepfehledná jeho rozmanitost a
docílilo splynutí jeho četných druhů.

Federal Reserve Act

Z

23. prosince 1913.

(Překlad.)

(Spol kov)' [Glass-Owenúv bankovní] zákon o zálohách bankovních)l).

Zákon, jenž se má postarati o zHzeni spolkových reservnich bank,
op:ttl-iti pružné oběživo, p:skytnouti prostředky k rediskcntu směnek,
zavésti účinnějši dohled nad bankovnictvim ve Spojen)'ch Státech a sloužiti ještě jin)'m účelům,

Senátem, a dot/tem representantů Spojených Států amerických, shl'ov kongress'/t se nabzuje, aby se tento zákon zval krátce
"Spolkový zákon o zálohách".
t. Pod výrazem "banka", kdekoli ho tento zákon použije, je
rozuměti Státní Banku, bankovní sdružerlÍ nebo trustovou společnost,
vyjma, kde se v)'slovuě míní Národní Banky aneb spolkové reservní
banky.
V)Trazy "Národní Banka" a "Národní bankovní sdružení" jsou
v tomto zákoně stejnoznačné a zaměnitelné. Výraz "phčleněná banka"
(member bank) značí každou Národní Banku, Státní Banku, nebo
bankovní či trustovou společnost, která se stala členem některé reservuí
banky, úízené dle tohoto zákona. Vyrazem "rada" (board) jest
rozuměti spolková reservní rada; výrazem "okres" spolkový reservní
okres; výrazem "reservní banka" spolková reservní banka.
2. Čláltek 2. Tajemník pokladu, tajemník zemědělství a ComptroUer oběživa tvoi'ící "Organisační výbor reservních bank" mají pokud
možno nejdlíve označiti nejméně osm a nejvyše dvanáct měst
za "spolková reservní města" a mají rozděliti pevninu tVOl'ící oblast
Spojených Státú vyjma Aljašku tak, aby v žádném okresu nebylo
více než jedno spolkové reservní město. Rozhodnutí řečeného organi~ačuího výboru nepocUéhá žádné revisi leda revisi spolkové reservuí
rady (Federal Reserve Board), až se ustaví. Předpokladem je, 70
se okresy rozdělí tak, aby hověly pohodlí a dosavadním zvyklostem
maždčnými

1) Bylo již na str. 253. pozn. 2. řečeno, že paragrafováni jednotlivých
(nikoli však článkůl) neni autentické, nýbrž bylo ho použito

odstavců

pro

přehlednost.

/
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obchodu; hranice jejich se nemusí kr)lti s lu-aDicemi některého
státu nebo jich skupiny. Hranice těchto okresů může spolková
re8ervní rada měniti a časem může i nové okresy zlizovati,avšak
jich úhrnný počet nesmí býti vyšší dvanácti. Takové okresy budou
~e naz.\lvati spolkov}7l1lÍ resel vl1ími okresy a smějí se označovati dle
Čí81ic. Organisační v)lbor je usnášení a jednání schopn)1 za plítomno:::ti
většiny.
.
3. ZmÍněn)T organisační v)7bor je oprávněn stanoviti poradce
a znalce, vysl)7chali svědky, předvolávati osoby, vyžádati si spisy,
ukládati pi'ísahy a konati veškerá šeti-enÍ, jež bude považovati za nutna,
aby mohl vymeziti reservní okresy a v jich obvodu označiti města,
ve kterých se mají nalézati ř'ečene spolkové reservní banky, po jedné
v každém. Výbor má v každém takovém městě dohlížeti na organisaci
reservní banky, která musí do své firmy pojati jméno města, v němž
se nacháZÍ, tak ku pl-. "Chicagská spolková re8ervnÍ banka".
4. Přikazuje se všem Národním Bankám, a dovoluje se všem
ostatním plnoprávným bankám ve Spojených Státech a všem trustov-<ll11
společnostem v Distriktu Columbii, aby za podmÍl1 ek, které stan~ví
organisační výbor, plOhlásily píremně během šedesáti dnú po plOjití
zákona, že p]jjímají jeho podmínky a předpi:-y. Jakmile orgamsační
\ ýbor označí města, ve kterých se mají ustaviti spolkové reservní
banky, a vymezí zeměpisné hranicE' spolkových reservních okresů,
bude každé Národní banko\7ní sdružení v dotyčném okrese povinno
během tliceti chUl po vyzvání organisačního výboru upsati z akciového kapitálu spolkové reservl1í banky obnos "ve výši šesti proce'lt
vlastního ~placeného kapitálu (l reservního fondu dohromady; z toho
šestina upsaného obno8U bude splatna k vyzvání organisačního výboru
nebo spolkové re. ervní rady ihned, šestina běhfln Uí měsícú a šestina
během še"ti měsíců potom; ostatek bude splatný, zcela neb z části,
jakmile spolková reservní 1 ada to uzná za potlebné; veškeré tyto
splátky musí se konati ve zlatě nebo ve zlat)7ch poukázkách.
5. Akcionáři každé spolkové reservní banky ručí dle p r'edpisů
tohoto zákona jednotlivě a stejnoměrně, v poměru ku s,· é úča:ti na
akciovém kapitálu, avšak nikoliv jeden za druhého (solidárně), za
všechny smlouvy, dluhy a závazky dotyčné banky, a to jednak svým
upsaným podílem, ať již hyl splacen úplně neb z části, a kromě toho
osobilě do V)7Še nominální hodnoty upsaného podílu.
6. N árouní Banka, která opomene během zmíněných šedesáti dnú
prohlásiti, že př'ijímá podmínky tohoto zákona, pí'estává po uplynutí
thcetidenní lhůty na rozmyšlenou, kterou vymělí dle svého uvážení
organisační výbor nebo spolková reservní rada, býti "zástupcem
v zálohách" ("reserve agent", viz str. 106).
7. Nestane-li se některé stávající Národní bankovní sdružení
ve Spojených Státech během jednoho roku po phjetí tohoto zákona
přičleněnou bankou, nebo nevyhoví-li všem dotyčným pí'edpisúm tohoto
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zákona, pozbude všech práv, privilejí aV}7sad takového sdru~e:lí, jichž
nabylo na základě zákona o Ná~-odních ~ankách l:eb~ pÍ'edplsu tohoto
zákona. O tom však, nebylo-ll vyhoveno podmmkam zakona nebo
byl-li porušen, bude rozhodovati ~ r?~suzov~ti pHslušný :,ou,d Spoj~l~ých
Států v soudní pH, kterou mUSl dnve, nez bude sdruzem prohlasen~
za rozpuštěné, vyvolati vlastním jmenE'm dle pokynů spolkové reservnl
rady Cómptroller oběživa v okresu nebo v území, v němž se banka
nalézá.
V pl-ípadě, že nevyhovění podmínkám zákona ne?~ por~l~ení jeho
záleží v něčem jiném než v tom, že banka opomněla statI se pnčlenenou
bankou dle pi"edpisú tohoto zákona, ručí každý člen správní rady;
který na takovémto nevyhovění podmínkám zákona nebo porušení
jeho měl účast nebo k němu plivolil, osobně za všechny škody, které
ř'ečená banka, její akcionáH, nebo Uetí oooby utrpěly následkem tohoto
porušení.
8. Zmíněné rozpuštění nemúže zrušiti neb umenšiti nárokú ze
závazkú nebo z pokut oproti takové korporaci, jejím akcionál'úm,
nebo úi"ec1níkúm, pokud vznikly pi'ed tím.
9. Jestliže úpisy bank na akciový kapitál všech spolkových reservních bank nebo některé, nebo několika z nich dle úsudku organisačního
výboru n'estačí ku opaU'ení žádo;lcího ob~osu. ~kc~o:Tél:o kapitál~,
múže organisační výbor za podmmek a predplsu, Jez sam stanovl,
a v takové v)7ši, jak sám uzná za dobré, nabídnouti k ve]-ejné~nu upisování al pari akciov)T kapitál bud všech spolkových reservlllch bank,
nebo některé, nebo několika z nich. Upisování jest tu pak podrobeno
stejn}1ll1 podmínkám splácení á ručení akcionáí'ského, jako byly stanoveny pro pHčleněné banky.
10. Žác1n)7 jednotlivec, veř'ejná společnost nebo korporace, výjma
pHčleněné banky pHslušného okresu, nesmí upsati a míti v držení nikdy
více než 25.000 doll. nominální hodnoty akciového kapitálu některé
spolkové reservní banky. Tyto akcie' budou se zváti veřejnýmí
akciemi a mohou se př'evésti v knihách spolkové reservní banky predsedou správní rady pl-íslušné hanky.
ll. Jestliže úhrnné úpisy bank a ostatní veÍ'ejnosti na akciový
kapitál bud všech spolkov)7ch reservních bank, nebo některé, l:eb~
několika z nich dle mínění organisačního výboru nepostačí ku opatrelll
žádoucího množství akciového kapitálu, pI-idělí organisační výb~ľ
Spojeným Státúm dle s,:,é.ho uváž.ení ji:tou je~o část. Tyto ,~kCle
mají Spojené Státy platItI al pan z on ech penez pokla~lll.ho uradu:
jimž se nedostalo jiného určení; tajem~lfk pokladu ma Je, ch?vatI
v držení a má je zciziti ve prospěch Spojen)7ch Státú na takovy zpusob,
v době a v ceně - ne menší než al pari - jak uzná za dobré.

12. Akcie, které nejsou v držbě pi'ičleněných bank, nezakládají
hlasovacího práva

I
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13. Spolková reservní rada se zmocňuje, aby se usnesla na pravidlech ~ pl'edpisech upravujících Plevody akcií a vyhlásila je.
14. Zárlná spolková reservní banka nesmí zahájiti činnost s menším
upsaným akciovým kapitálem než 4,000.000 doll. Organísace reserv.'
~lích okresú a spolkových reservních měst nebudiž vykládána tak
Jakoby měnila nynější stav reservních měst a centrálních reservníc1~
~n~st, led~ arci ta~( dal~;e, po!md tento zákon mění výši záloh,
Jez se sml chovatI u pnpustnych1) "zástupcú v zálohách" (reserve
agents) oněc.h měst. ?r~anisační v~,bor bude oprávněn podle potřeby
u?t~novovatI ~omocne sIly ~ k~na~l platy spojené s prováděním pi'edplSU tohoto zakona; takove vydeJe budou hrazeny vrchním pokladníkem Spojených Státú na základě potvrzenky vidované tajemníkem
pokladu; obnos 100.000 doll. aneb podle potřeby méně, poukazuje se
tímto z oněch peněz pokladního úřadu, jimž se nedostalo jiného ur(:ení
k uhrazení těchto výdajú.
'
15. Čláttek 3. Každá spolková reservní banka má úizovati pobočky v obvodu spolkového reservního okresu, v němž se nalézá.
a 11t1tŽe tak učiniti v okresu každé spolkové reservní ba11ky, která snad
bude suspendována. Takové pobočky budou spravovány dozorčí radou
dle pravIdel a nal:-ízení, jež spolková reservní rada schválí. Členové
dozorčí rady poboček musí míti stejnou kvalifikaci, jako členové správní
rady .spolkových reservních bank. Čtyh z čleml dozorčí rady budou
volem reservní bankou, Hi spolkovou reservní radou' v úl'adě zústanou
podle libosti matei'ského ústavu, pokud se týče, spoll~ové reservní rady.
Reservní banka označí jednoho z člel1l1 dozorčí rady za l'editele.
16. Ctá1tek 4. Jakmile organisační výbor úidí spolkové reservní
okresy v duchu článku druhého tohoto zákoi.1a, budiž Comptrollerovi
oběživa zasláno osvědčení vyznačující zeměpisné hranice jednotlivých
okresú a spolková reservní města určená pro jeden každý okres. Comptroller oběživa má potom doručiti všem Národním Bankám v každém
okrese a všem jiným bankám, které prohlásí organisační výbor za
pl'ípustné a jež o to zažádají, přihlašovací blanket o znění schváleném
org~ni~ačním výborem; blanket obsahujž zejména usneseni, jež potvrdí
s~~'avl1l. rada k~ždé banky takovou phhlášku vyhotovující, jimž se
pnv~luJe k upIsování akciového kapitálu spolkové reservní banky,
ldera se v onom okrese dle pl'edpisú tohoto zákona bude ustavovati.
l~. Jakmile se upíše a phdělí minimální obnos akciového kapitálu,
Jenz Je, pr? ustavení kaž~é spolkové reservní banky pledepsán,
vyzve orga11lsační výbor pět lIbovolných bank z oněch, jichž phhlášky
došly, aby vyhotovily organisační listinu; označené banky pod svou
pečetí vystaví organisační listinu, která má plesně udávati: jméno
•

v

1) Nepřesně překládá H a u ser cit d. str. 64 anglické "approved"
v)'razem, ,zuverliissig". Vždyť každá Národní Banka dotyčných m,ěst,
jak vím,e, m,ůže býti "zástupcem, v zálohách", ať je sp:Jlehlivá či nic.

dotyčné spolkové reservní banky, územní rozsah okresu, na neJz se
činnost dotyčné spolkové reservní banky bude vztahovati, místo a stát,
v němž se řečená banka bude nalézati, obnos akciového kapitálu a počet
akcií, na něž je rozdělen, jméno a sídlo obchodu každé z oněch bank,
jež tuto listinu vyhotovují a všech oněch bank, které upsaly akciový

kapitál dotyčné spolkové reservní banky, dále počet akcií od každé
z nich upsaný a skutečnost, že listina byla vystavena, aby umožnila
bankám, jež ji vyhotovily, a všem bankám, které upsaly nebo snad
v budoucnosti upíší akciový kapitál dotyčné reservní banky, použíti
výhod tohoto zákona.
18. Tato organisační listina musí býti overena soudem nebo
vel'ejn)lm notál'em, a s tímto ověi'ením, potvrzeným pečetí dotyčného
soudu nebo notál'e, má býti pi'edána Comptrollerovi oběživa, který ji
má zúaditi, zaznamenati a pečlivě uschovati ve svém úřadě.
19. Tím, že Comptroller oběživa 'dle uvedeného návodu zaiadí
listinu, nabude spolková reservní banka povahy právnické osoby
a co taková nabude pod jménem oznaČen)lm v dotyčné organisační
listině těchto práv:
20. Za prvé: Používati korporační pečeti.
2l. Za druhé: Pozústávati po dobu dvaceti let od svého ustavení,
leda že by byla zákonem kongressu dhve rozpuštěna, nebo že by její
výsada propadla pro něj aké porušení zákona.
22. Za třetí: Uzavírati smlouvy.
23. Za čtvrté: Žalovati a býti žalovánu, vystupovati aktivně
i passivně pied soudy i'ádnými i smírčími.
24. Za páté: Phjímati prostiednictvím své správní rady úl'edníky
a zřízence, pokud se tento zákon o jich jmenování jinak nepostaral,
vymezovati jich povinnosti, vyžadovati od nich kauce a vyměřovati
z nich pokuty, a zmíněné úi'edníky a zřízence dle libosti propouštěti.

25. Za šesté: Sepsati prostřednictvím své správní rady stanovy,
jež nesmějí býti v odporu se zákonem a jež mají upravovati zpúsob,
jakým se má v celku vésti obchod a jakým se mají používati a uplatňo
vati výsady poskytnuté zákonem.
26. Za sedmé: Vykonávati prosHednictvím své správní rady nebo
prosUednictvím i'ádně oprávněných úředníkú nebo zástupcú všechny
pravomoci výslovně tímto zákonem poskytnuté a dále ony nepi'edvídané pravomoci, jež se v rámci omezení tímto zákonem pi'edepsaných
objeví nutnými ku vedení bankovního obchodu.
27. Za osmé: Složiti u pokladníka Spojených Státú kterékoli
spolkové dluhopisy na týž zpúsob, jako předepisuje stávající zákon
Národním Bankám, a,obdržeti za to od Comptrollera oběživa blankety
bankovek - zapsaných (registrovaných) a podepsaných, jak zákon
žádá - ve výši nominální hodnoty složených dluhopisú; tyto bankovky
mají býti vydávány za stejných podmínek a zákonných předpisú, jako
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platí pro výdej bankovek Národních Bank uhrazených dluhopisy
Spojených StáHl, s úhradovou výsadou; s tou odchylkou však, že
vydej těchto bankovek nemusí se omezovati na výši akciového kapitálu dotyčné reservnÍ banky.
\
28. Avšak žádná spolková reservnÍ banka nesmí, dokud Comptroller oběživa jí nedá povolení, aby zahájila svou činnost dle tohoto
zákona, prováděti obchodú, vyjma ony, jež souvisí s jejím ustavením
a nutně mu pí'edchází.
29. Každá spolková reservní banka podléhá dozoru a dohledu
správní rady. Správní rada má vykonávati povinnosti, jež obvykle
pÍ'ÍslušÍ Madu správní rady u bankovních sdružení a kromě toho všechny
ostatní povinnosti pí'edepsané zákonem.
30. Správní rada má spravovati záležitosti banky pečlivě a nestranně, bez nadržování ve prospěch či neprospěch některé phčleněné
banky neb jich skupiny, a má v mezích zákonných pí'edpisú a na'í'ízení
spolkové reservní rady poskytovati každé phčleněné bance diskontní úvěry, zálohy 1) a pújčky, pokud se to srovnává s opatrn}'m
a bezpečným vedením a s náležitým z'í'etelem na nároky a požadavky
jin}'ch phčleněných bank.
3L Správní rada má se voliti, jak níže uvedeno, a skládá se z devíti
členú, kteÍ'Í podrží úí'ad po Hi roky; rozděluje se na tli tHdy, označené
jako mdy A, B, a C.
32. Třída A se skládá ze m členú, které volí akcionáí'ské banky
co své zástupce.
33. Tí'ída B se skládá ze Hí členú, kteí'í v době svého zvolení
musí býti činni ve svém okresu v obchodě, zemědělství nebo nějakém
prúmyslovém podniku.
.
34. THda C se skládá ze Hí členú, které označí spolková reservní
rada. Jakmile se docílí pro ustavení některé spolkové reservní banky
potřebných úpisů akciového kapitálu, ustanoví spolková reservní
rada členy správní rady tÍ'Ídy C a označí jednoho z nich jako předsedu
pro správní radu, jež se zvolí. Až do doby, kdy takový pí'edseda bude
jmenován, vykonávejž pÍ'Í ustavování spolkové reservní banky práva
a povinnosti, pÍ'Íslušející Madu pl'edsedy, organisační výbor.
35. SenátoÍ'Í a poslan~i kongressu nesmí býti členy spolkové
reservní rady a úí'edníky, neb členy správní rady spolkové reservní
banky.
36. Člen správní rady tHdy B nesmí býti úředníkem, členem.
správní rady nebo zřízencem žádné banky.
31. Člen správní rady Hídy C nesmí býti úí'edníkem, členem
správní rady. zřízencem nebo akcionář'em žádné bankv.
38. Členové správní rady Hídy A a třídy B volí se tímto zpúsobem:
Pl'edseda správní rady spolkové reservní banky toho okresu, kde se
1) ne ve smyslu reservy!

banka nalézá - aneb, pokud není .ustanoven, organisacl1l v),bor má rozti'íditi phčleněné banky okresu na Hi všeobecné skupiny neb
oddělení. Pokud možno, obsahujž každá skupina jednu tl'etinu veškerých pi'ičleněn),ch bank okresu a skládejž se z bank stejné kapitálové
síly. Skupiny buďtež od pí'edsedy označeny dle čísel.
39. Každá přičleněná banka v okresu zvolí ve své í'ádně svolané
schúzi správní rady tajným hlasováním okresního reservního volitele
a oznámí jeho jméno pí'edsedovi správní ra~y spolkov~ reserv~lÍ ~an~(~
okresu. Pí'edseda zhotoví seznamy okresl11ch reservl11ch vohtelu, Jez
banky pro každou ze Hí shora zmíněných skupin jmenovaly a dodá
každému voliteli v každé skupině po seznamu.
40. Každá pÍ'Íčleněná banka smí jmenovati pí'edsedovi jednoho
kandidáta pro členství správní rady tÍ'Ícly A a jednoho pro členství
správní rady tí'ídy B. Kandi:láty takto jl,nen~vané l?'l'~dseda ,z~
nese do seznamu, kdež se ma poznamenaŤl, kym bylI )menova11l,
a jeden opis tohoto seznamu doručí během patnácti dml po jeho
dohotovení každému voliteli.
41. Každý volitel během patnácti chUl po obdržení 'l'ečeného
seznamtÍ oznamiž pí'edsedovi, koho volí na prvém, na druhém a na
dalších místech za členy správní rady ve tHdě A a ve třídě B, a učiniž
tak na formulál'i dodaném pl'edsedou správní rady spolkové reservní
banky dotyčného okresu. Každý volitel udělejž kHžek u jména toho,
jejž volí za člena správní rady ve tí'ídé A a ve Hídě B na prvém, druhém
a dalších místech, avšak nevoliž žádného kandidáta na více místech
než jednom.
42. Kandidát mající většinu všech hlasú ve sloupci "zvolených
na prvém místě" prohlásí se za zvolena. Nemá-li žádn}' kandidát
většiny všech hlasú v prvém sloupci, sečtou se hlasy, jež odevzdali
volitelé pro kandidáty v druhém sloupci a pro tytéž kandidáty v prvém
sloupci. Dosáhne-li někter}' kandidát většiny hlasú volitelú tím, že
se sečtou hlasy uvedené na prvém a na druhém místě, bUdiž prohlášen
za zvolena. Nedosáhne-li žádný kandidát většiny hlasú volitelú, ani
když se sečtou hlasy uvedené na prvém a, n~ druhém .mí~,tě, pÍ'Íčtou
se t}'mž zpúsobem hlasy odevzdané ve tretul1 SlOUPCI, J1chz volba
zněla
na tí'etím a dalších místech" a kandidát, jenž tím dosáhne
nejvyšŠího počtu hlasú, prohlásí se za zvolena. V}'sledek volby budiž
bez prútahu prohlášen.
43. Členové správní rady tUdy C stanoví se spolkovou reservní
radou. Musí býti nejméně po dva roky usedlí v okrese, za který byli
jmenováni; jednoho z nich označí ]'ečená rada za p'l·edsedu správní
' tupce"
rady spo llwve' reserV11l'b an 1(y, a za "spo IIwve'ho reserV11l' h
o zas
(Federal Reserve Agent). Má býti osvědčen}'m znalcem bankovnictví; vedle svých povinností, jako pl'edseda správní rady spolkové
reservní banky, musí ještě udržovati dle pÍ'edpisú, jež vydá spolkov~
reservní rada, místní úí'adovnu íečené rady v budově spolkové reserY11l
v
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banky. Má pravidelně podávati zprávy spolkové reservní radě a ve
výI50~u funl~c~~ jež jí tent? z~lmn ~věhl, m~ ji úředně zastupovati.
Rocm plat, JeJz bude dostavatI, urČl spolkova reservní rada a platiti
jej bude měsíčně spolková reservní banka, jíž je přidělen. Jeden člen
správní rady Hídy C, který má býti osvědčeným. znalcem bankovnictví, budiž ustalloven spolkovou reservní radou zástupcem ptedsedy
a "spolkového reservního zástupce", aby vykonával pravomoci pfedsed{', správní. rady a "sp?lk0:Vého }eservního zástupce" v pfípadě
nepntomnosh nebo nemOCI sveho prednosty.
44. Členové správní rady spolkových reservních bank obdrží
kromě platú jinak pl'iJ:'čených ještě pl'iměJ:enou náhradu za nutné
výlohy spojené s jich pJ:'ítomností ve schúzích správní rady; náhradu
zaplatí pl-íslušné reservní banky. Dúchody, které správní rady spolkových reservních bank určí svým členúm, úJ:'edníkúm a zfÍzencúm,
podléhají schválení spolkové reservní rady.
45. Organisační výbor reservních bank smí ph organisaci spolkových reservních bank svolávati v jednotlivých okresech schúze členú
správní rady, pokud splnění úkolú tohoto zákona to vyžaduje, a smí
až do úplné organisace těchto bank vykonávati funkce, jež tento
zákon svěhl pJ:'edsedovi správní rady spolkové reservní banky.
46. Na první úplné schúzi správní rady každé spolkové reservní
banky musí členové správní rady Híd A, B i C, a to každá tl-ída pro
sebe zvlášť, označiti jednoho ze svých členú, jehož úJ:'ední období vyprší
~o roka, počínajíc nejbližším prvním lednem od oné schúze, jednoho,
Jehož Mední období vyprší uplynutím dvou let od J:'ečeného data
a jednoho, jehož Mední období vyprší uplynutím Hí let od fečenéh~
~lat~. N apotom každý člen správní rady spolkové reservní banky,
Jenz byl výše uvedeným zpúsobem zvolen, má zastávati Mad po dobu
Hí let. P1-ípadně uprázdněná místa v rúzných mdách správní rady
spolkových reservních bank mohou se doplniti zpúsobem přede
psaným pro púvodní volbu členú správní rady, a tito náhradníci mají
zastávati úřad po zbývající část funkčního období svých předchúdcú.

47. Člállek 5. Akciový kapitál spojkových reservních bank budiž

rozdělen na akcie po stu dollarech. Akciový kapitál budiž čas od
čas~ zvyšován podle toho, jak pfičleněné banky zvyšují svúj akciový
kapItál a reservní fondy, nebo jestli další banky phstupují za členy,

a múže se snižovati podle toho, jak phčleněné banky snižují svúj
akciový kapitál nebo reservní fondy, nebo jestli přestávají býti členy.
Akcie spolkových reservních bank, pokud náležejí phčleněným bankám,
nesmějí se zcizovati ani zastavovati. Zvýší-li pl'ičleněná banka svúj
akciový kapitál nebo reservní fond, nechť dodatečně upíše z akciového
kapitálu spolkové reservní banky svého okresu obnos Ve výši
šesti procent řečeného zvýšení, pJ:'i čemž polovina zmíněného úpisu má
s~ splatiti zpúsobem dle zákona pro púvodní úpisy pJ:'edepsaným a polovma k vyzvání spolkové reservní rady. Chce-li banka-nečlen pJ:'evzíti
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z jejího akciového kapitálu obnos ve výši šesti procent svého splaceného kapitáln a reservního fondu· a musí za to zaplatiti: nominální
hodnotu akcií a púlprocentní měsíční úrok od posledního dividendového období. ZV)Tší-li se akciový kapitál některé spolkové reservní
banky, buď proto, že pJ:'ičleněné banky zvýšily svúj akciový kapitál,
nebo, že jejich počet se rozmnožil, dá správní rada vystaviti listinu
pro Comptrollcra oběživa, z níž je patrno zvýšení akciového kapitálu,
splacený obnos a kým byl splacen. Snižuje-li pi'ičleněná banka svůj
akciový kapitál, nechť se vzdá v poměru k tomu části svého podílu
na akciovém kapitálu pÍ'Íslušné spolkové reservní banky a likviduje-li
dobrovolně, nechť se vzdá celého svého podílu na akciovém kapitálu
pÍ'Íslušné spolkové reserv ní banky a budiž sproštěna placení oné části
upsaného akciového kapitálu, jež dosud nebyla splatna. V obou pHpadech buďtež dotyčné akcie znič,eny a phčleněné banky za ně obdrží
dle pt'edpisú, jež vydá spolková reservní rada, hodnotu vrácených
akcií, pokud byly hotově splaceny, a púl procenta měsíčního úroku
od posledního dividendového období, ne však více než knihovní jich
hodnotu; arci musí se ještě odečísti všechny závazky dotyčné phčleněné
banky oproti spolkové reservní bance.
48. Člá1tek 6. Prohlásí-li se některá phčleněná banka insolventní
a ustanoví-li se pro ni nucený správce, budiž její podíl na akciovém
kapitálu pÍ'Íslušné spolkové reservní banky zničen, aniž by se její
závazky tím umenšily; veškerých hotových splátek na upsané akcie
s púlprocentním měsíčním úrokem od posledního dividendového období,
ne však více než knihovní jich hodnoty, budiž v první J:'adě použito
k vyrovnání všech závazkú insolventní phčleněné banky u spolkové
reservní banky a vybude-li nějaký pJ:'ebytek, budiž vyplacen nucenému
správci insolventní banky. Kdykoli akciový kapitál spolkové reservní
banky se sníží, buď proto, že některá pl-ičlei1ěná banka sníží svúj akciový
kapitál, nebo že likviduje, nebo že se stane insolventní, nechť vystaví
správní rada listinu pro Comptrollera oběživa, z níž je patrno, o kolik
se akciový kapitál snížil a kolik se bance hotově vrátilo.
49. Čláttek 7. Po zaplacení a uhrazení všech nutnych vydajú
spolkové reservní banky mají akcionáh nárok na šestiprocentní roční
dividendu ze splaceného akciového kapitálu; dividenda jest kUll1ulativní. Po plném upokojení těchto dividendových nárokú náleží všechen
ostatní čistý zisk Spojeným Státľnu jako daň za udělení výsady, avšak
polovinu tohoto 'čistého zisku jest· tak dlouho pNdělovati reservnímu
fondu, až dosáhne čtyhceti procent splaceného akciového kapitálu
dotyčné banky.
50. Čistého zisku, jenž plyne Spojen)Tm Státúm ze spolkových
reservních bank, nechť použije tajemník pokladu dle svého volného
uváženi bud k doplnění zlaté reservy za obíhající státovky, nebo
J( umoJ:'ování obligačního dluhu Spojených Státú dle přeclpisú, jež sám
Loevensteln: Cedulové bankovnictvl americké.
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vydá. Dojde-li k rozpuštění, nebo k likvidaci některé spolkové reservni
banky, budiž přebytek, jenž vybude po vyrovnání všech dluhu, dividendových nároku, jak shora byly určeny, a po splacení nominálÍlÍ
hodnoty akcií, Pl'eveden do vlastnictví Spojených Státu a nechť se
s ním podobně naložÍ.
51. Spolkové reservní banky, čítajíc v to akciový kapitál, reservní
fondy a příjmy z obou, sprošťují se spolkových, státních a místních
daní, vyjma daně pozemkové.
52. Článek 8. Článek pět tisíc jedno sto a padesát čtyři (sbírky
zákonu) "United States Revised Statutes" mění se takto: Kterákoli
banka, byla-li inkorporována zvláštním zákonem některého státu neb
Spojených Státu, nebo ustavila-li se na základě všeobecných zákonu
některého státu, neb Spojených Státu a má-li dostatečně veliký neztenčený kapitál, který za stávajících zákonu by jí dovoloval, aby
se stala Národním bankovním sdružením, muže se usnesením akcionál'ů,
jimž náleží alespoň padesát jedno procento akciového kapitálu dotyčné
banky nebo bankovního sdružení a se svolením Comptrollera oběživa
pieměniti v Národní bankovní sdružení s firmou, již schválí Comptroller oběživa; taková pl'eměna nesmí však býti v odporu se zákony
(jednotlivých) státu. Stanovy sdružení a organisační listinu nechť
vyhotoví v tom pHpadě většina správní rady banky; listina nechť
obsahuje prohlášení, že vlastníci padesáti a jednoho procenta akciového
kapitálu dali zmocnění členum správní rady ku vystavení této listiny
a ku přeměně banky na Národní bankovní sdruženÍ. Sepsáním bankovních stanov a vyhotovením organisační listiny nabude většina členu
správní rady práva ku vystavení všech ostatních listin a ku vykonávání
všeho, čeho je potřeba, aby dokončila organisaci banky jako Národní
banky. Akcie každé takové banky mohou i potom zníti na týž obnos,
jako pl'ed přeměnou, a členové správní rady mohou i dále býti členy
správní rady onoho sdružení, do doby, než se dle zákonných pl'edpisů
Spojených Státu zvolí nebo jmenují jiní. Jakmile Comptroller oběživa
odevzdá takové bance osvědčení, že pl'edpisum tohoto zákona vyhověla, nabude ona i její akcionál'i, úředníci a úízenci stejných oprávnění
a výsad, a budou v každém směru podléhati týmž povinnostem, závazkům a předpisum, jako stanovil "spolkový zákon o zálohách" a
"zákon o Národních Bankách" pro sdružení, jež hned puvodně se
ustavila jako Národní bankovní sdruž<enÍ.
53. Článek 9. Každá banka, jež byla inkorporována na základě
zvláštního zákona některého státu, nebo se ustavila na základě všeobecných zákonu některého státu nebo Spojených Státu, může se, než se
reservní banky ustaví, obrátiti k organisačnímu výboru reservních bank,
a po této době ku spolkové reservní radě, se žádostí, aby směla upsati
akcie z kapitálu spolkové reservní banky, jež se organisovala nebo
bude organisovati v obvodu spolkového reservního okresu, v němž
se sama nalézá. Organisační výbor nebo spolková reservní rada smí -

dbajíc pravidel a pl'edpisů, jež sama v rámci ustanover1í tohoto článku
vydá - žadatelce dovoliti, aby se stala akcionáHmu spolkové re8ervní
banky toho okresu, v němž se nalézá. Pl'ipustí-1i orgaJ1isační výbor
aneb spolková reservní rada žadatelku za akcionál'ku spolkové reservní
ban.l~y pl:í~lu~néh~ okl:esu, budou. platiti pl~O emissi a splácení jejích
akcll ty~~z pI;edplsy, Jako, stanOVIl tento zakon pro Národní Banky,
jež se pnčlem ku spolkovym reservním bankám.
54. Organisační výbor nebo spolková reservní rada nechť vydá
všeobecné pl'edpisy, jež jí budou vodítkem při vyhzování žádostí
Státních Bank, bankovních sdružení a trustových společností za podíl
na ak~iovém kapitálu spolkových reservních bank. Tyto p'í'edpisy
ukládeJtež bankám, jež se hlásí za členky a jež se neustavily na základě
spolkového zákona, aby vyhověly požadavkům ohledně chování reserv
a akciového kapitálu a aby se podrobily revisím a regulačním Pl'ed-eisům, jež stanoví organisační v)Tbor nebo spolková reservní rada.
Zádo sti banky, jež se hlásí za členku spolkové reservní banky, nesmí
se vyhověti, nemá-li tolik splaceného, neztenčeného akciového kapitálu,
aby se mohla státi dle zákona o Národních bankách v místě' kde se
,
nalézá, Národní Bankou. .
55. Banka, jež se pl'ičlení ku spolkové 'reservní bance dle pl'edpisu
tohoto článku, musí kromě pl'edpisů a omezení shora uvedených vyhověti ještě pl'edpisům, jež zákon ukládá Národním Bankám: ve pří
čině omezení záv.azků, jež smějí podstoupiti soukromé osoby, firmy
a korporace oprotI Národním Bankám 1) ; ve příčině zákazu, aby řečené
ban~{:y nekupovaly svých akcií a neposkytovaly na ně pujček,2) ve
p~í~mě spl~cení a ztenčování akciového kapitálu 3) a ve pHčině placení
dIvIdend, JIchž nevytěžily 3); konečně musí vyhověti všem pravidlům
a předpisum, jež spolková reservní rada snad ještě dodatečně vydá.
56. Řečené banky a jich úl'edníci, zástupci a úízenci budou též
podléhati předpisům a pokutám, jež stanovily články pět tisíc jedno
sto devadesát osm, pět tisíc dvě stě, pět tisíc dvě stě jeden, pět tisíc
dvě stě osm, pět tisíc dvě stě devět sbírky zákonů "Revised Statutes".
Phčl.eněné banky jsou též povinny podávati zprávy Comptrollerovi
oběžIva o svém stavu a o vyplácených dividendách ve smyslu článků
pět tisícího dvoustého jedenáctého a pět tisícího dvoustého dvanáctého
sbírky zákonů "Revised Statutes" a budou stíhány pokutaJ11i dle
článku pět tisícího dvoustého třináctého, neučiní-li tak.
57. Opomene-li některá přičleněná banka dle mínění spolkové
reservní rady vyhověti pfedpisum tohoto článku (9), aneb jejím nai"íZEním, má tato rada právo po provedeném slyšení vyzvati dotyčnou
.banku,. aby se vzdala svého podílu na akciích spolkové reservní banky;
za akCIe takto vrácené zaplatí jí spolková 1'eservní banka hotově splal) Srov.
2) Srov.
3) Srov.

čl.
čl,
čl.

5200 a 5202 Revised Statutes.
5201 Rev. Statutes.
5204 a 5205 Rev. Statutes.
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· cené částky z upsan)Tch akcií s půlprocentním měsíčním úrokem od
· poslední . ~ivider:.dy, vy~~ži~a-l~ se, ne ,,,šak více než knihovní jich
hodnotu, )est ovsem odeClsb vsechny zavazky oproti spolkové reservní
bance vypna neclci:Jlatek upsané, dosud nesplatné části akciového
kapitál;t, jenž zajlik~; reservní banka je povinna k vyzvání spolkové
resm:vl1l rady v?dn.ítl (~otyčné bance další požívání č1ensk)Tch v)1sad
v
a ma b:l~e~n t~rceb dnu po onom vyzvání stáhnouti a zničiti její akcie
a splatIb je, jak zde hylo pí'edepsáno. Spolková reservnÍ rada může
ohnoviti. členství banky, pr:okázala-li náležitě, že vyhověla píedpislll11
tohoto článku.

I

58. Článek

IO, Zhzuje se spolková reservní rada

která se má

skl~v~ati ze sve,dmi člep'~, čítajíc v t? .tajemníka pokladu ~ Comptrollera

obezlVa, kten budou cleny ex offrclO, a pět členú stanovených Presider;tem ~~ojen)T~h Stáhl. ~( návrhu a se schválením senátu. Ph výběru
one.ch vp.etI Pr:s:~entem .lmel1ovan~ch včlenú spolkové reservní rady,
z r:llchz j:st brab jen po Jednom z tehoz spolkového resel'vního okresu,
ma Presrdent náležitě phhlížeti ku píiměřenému zastoupení růztlých
obchodllích, prúmyslov)1ch a místních zájmú Unie. . Oněch pět členú
spolkové ,reservní rady, jme:lOvaných Presidentem a potvrzených, jak
shora uelano, musí věnovatI. veškeren svú; čas záležitostem spolkové
· reservllí rady; každý z nich bude dostávati 12.000 dollarú ročního
platu,k!erý je současně se skutečnými nutnými cestovními výdaji
vypláceti měsíčně; Comptroller oběživa, jako člen spolkové reservní
rac~~. e\ officio; hu.de kromě platu, který Mře nyní jako Comptroller
~bvezr~a, ) dostavatI Qbnos 7.000 dollarú ročně za své služby jako člen
recene rady.

59. Členové r'ečené rady, tajemník pokladu, pomocníci tajemníka
pokladu a Comptroller oběživa nesmějí, pokud jsou v úr'adě, a po dva
roky potom phjmouti žádného Madu, místa neb zaměstnání v pbčleněných bankách. Z pěti členů presidentem jmenovaných buďtež
· alespoň dva osobami znalými bankovnictví a finančnictvÍ. Jednoho
?lena nechť povolá President do úí'adu na dva roky, jednoho na čtyh,
jednoho na šest, jednoho na osm, jednoho na deset let a po té každý
člen takto jmenovanfT zastávejž úbd po deset let,leda že by ho President odúvodněně propustil dlíve. Jednoho z pěti členú takto jmenovaných nechť označí President za gouverneura a jednoho za místogouverneura spolkové reservní rady. Gouverneur spolkové reservní
ra~y b~diž za j,ejího dozoru činným výkonným úí'edníkem. Jest na
tajeml1lku pokladu, aby phdělil v pokladním úřadě úíadovny pro
spolkovou reservní radu. Každý' člen spolkové reservní rady musí
během patnácti dnú po zprávě o svém jmenování složiti a podepsati
Mední přísahu.
·

1) Srov. čl. 325 Rev. Statutes.

60. Spolkové reservn..Í radě se dovoluje vybírati od spolkov~'ch
reservních bank v poměru k jejich akciovému kapitálu a reservním
fOl1dúm púlroční pí'íspěvky k uhrazení odhadovaných v)Tdaj\'t a služného jejích čleml. a zřízencú vpÍ'Íštím púl roce a zároveň k uhrazení
schodku přenešeného z pr'edcházejícího púl roku.
61. První schúze spolkové reservní rady bude se konati ve Washingtonu, Drstrict of Columbia, pokud možno nejdříve po phjetí tohoto
zákona, v den, který určí organisační výbor reservních bank. Tajemník
pokladu jest ex officio pfedsedou spolkové reservní rady. Člen spolkové
reservní rady nesmí býti úředníkem ani členem správní rady žádné
banky, bankovního ústavu, trustové společnosti, nebo spolkové reservnÍ
banky, ani býti akcionál-em v žádné bance, bankovním ústavě nebo
trustové společnosti, a dí'íve než nastoupí ÚÍ'ad člena spolkové reservní
rady, musí tajemníkovi pokladu přísežně stvrditi, že tomuto požadavku
vyhověl. Uprázdní-li se místo některého z pěti čleml. spolkové reservní
rady --:--' jmenovaných, jak shora udáno, Presidentem - jinak, než
uplynutím úředního období, jmenuje President k návrhu a se schválením senátu náhradníka, jenž uprázdněné místo zaujme; jmenovaný
náhradník zastává úfadpo dobu, jež z úl'edního období jeho pi'edchúdce
ještě zbývá.
62. President smí obsaditi všechna místa, která ::e snad uprázdní
ve spolkové reservní radě během senátních prázdnin tím, že jmenuje
komis5ary, jichž púsobnost končí po Hiceti dnech od nejbližší senátní
schúze.
63. Nic nebudiž v tomto zákoně vykládáno, jako by se odnímala
tajemníku pokladu nějaká práva, dosud jemu svěi'ená, vztahující se
k dozoru, í'ízení a správě pokladního ÚÍ'adu a úřadú témuž podiízených, a nesrovnává-li se zdánlivě některá pravomoc, již tento zákon
svěhl spolkové reservní radě aneb spolkovému reservnímu zástupci,
s pravomocí tajemníka pokladu" nechť se vykonává -pod dohledem
a správou tajemníkovou.
64. Spolková reservní rada podá každoročně dúkladnou zprávu
o své činnosti r'ečníkovi "domu representantú", který ji dá ,za: pbčinou
informace kongressu tisknouti.
65. Článek Hí stý dvacátý čtvrtý sbírky zákonú Revised Statutes
Spojených Státú pozměňuje se takto: Jedna z úíadoven v pokladničním
Madě má za úkol prováděti všechny zákony, phjaté kongressem, jež
se vztahují k výdeji a regulaci národního oběživa, uhrazeného dluhopisy Spojených StáHl, a tentýž úkol jí phpadá pod dozorem spolkové
reservní rady ve pÍ'Íčině spolkových reservních bankovek; hlava této
i'lladovny se nazývá Comptroller ohěživa a vykonává své povi11nosti
dle pokynú tajemníka pokladu.
66. Člá1tek II. Spolková reservní rada se zmocňuje a smí: .
(a) Revidovati účty; knihy a záležitosti všech spolkových resévních
bank a phčleněných bank, jak uzná za dobré, a vyžadovati si v)Tkazy

I
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a zpr~vy ~l~ Rotřeby. lV~á ,uveřejňo,:ati jednou týdně výkaz, v nemz
se m~ obrazetI stav kazde spolkove reservní banky zvlášť, a krom
tO?O Jednotný ,:,ý~mz. pr~ vše?hny spoll~ové r~servní banky dohromady.
Vykazy, ty maJ1 vYJad.rovah podrobne aktIva a passiva spolkových
:eservmc~ bank a to Jednotlivě i celkově, a mají podávati přesnou
lUform~Cl o. po,:aze per:.ěz; chova!,ý~h .~a zálohy, a o obnosu, povaze
a dospelostI smenek a J1nych ulozem, JIchž vlastníky neb držiteli jsou
spolkové reserv ní banky.
67, (b). Dov?~it.i,. nebo, z~ souhlasné většiny alespoň pěti depů
reserv~l rady, nandltI ~polkovym reservním bankám, aby rediskontovaly dIskontované směnky jiných spolkových reservních bank na základě úrokové míry, kterou sama stanoví.
68 ~c). Zruši~i n~ dobu nejdéle. tř'icetidenní všechny předpisy
tohoto zakona o zalohach a obnovovatI toto zrušení od lhůty ke lhůtě
pokaždé nejdéle na patnáct dní. Zároveň však musí zavésti stupňo
vanou d~ň z obnosů, o které zálohy, tímto zákonem stanovené, smějí
klesnoutI pod úroveň níže udanou; klesne-li pak zlatá záloha za spolkové
reservr:í bankovky pod čtyřicet procent, musí spolková reservní rada
zavéstI stupňovanou daň nejvýše jednoho procenta z dotyčného schodku
až do chvíle, kdy záloha klesne na tř'icet dvě a půl procenta' klesne-li
pakfečen~ záloha pod tuto výši, musí zavésti daň stoupající nejméně
?puldruheho procenta z každých dvou a půl procent nebo zlomku
Je]lch, Ov které řeče~~ záloha klesne pod tiicet dvě a půl procenta.
Tuto da~ bude platItI reservní banka, avšak ona musí přiraziti obnos
této dam se rovnající k sazbám úrokovým a diskontním jež určuje
spolková reservní rada.
'
69 (dr, Dozírati pomocí úi'a;lovny Comptrollera oběživa na výdej
a ,sta~o~an~ spolk~vyc~ reservl:lc~ ba?kovek, obé regulovati a vydavatI pravIdla a predplsy, dle lllchz sml Comptroller oběživa odevzdati
tyto bankovky ,polkovým reservním zástupcům, IdeU o to požádají.
70 (e). Rozmnožiti počet měst, jež stávající zákon prohlásil za
reservní ,a centrální reservní, v nichž Národní Banky podléhají
reservovym požadavkům, vyloženým v článku dvacátém tohoto
zákona; nebo přetříditi stávající reserv ní a centrální reservní mě,ta
nebo je zbaviti této jejich povahy.
'
71 (f). Suspendovati nebo propustiti kteréhokoli úředníka nebo
člena správní rady spolkových reservních bank, pii čemž má ihned
písemně sděliti s propuštěným úředníkem, nebo členem správní rady
a s dotyčnou bankou důvody propuštění.
72 (g). Vyžadovati odpis dubiosních nebo bezcE'nných aktivních
položek v knihách a bilaricích spolkových reservních bank.
73 (h). Suspendovati činnost kterékoli spolkové reservní banky
pro P?l~~šení předpisů tohoto zákona, uvázati se v její držení,' spra~ovatI Jl :po do~m suspense a zdá-li se to účelným, rozpu~titi ji nebo
Jl reorgamsovatl.
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74 (i). Požadovati dlužní úpisy od spolkových reservních zástupců
za kauce, vydávati předpisy kuvzabezpe~ení z~st~v, dlu~opisů, sRoll~ov
ních reservních bankovek, penez a majetku Jakehokoh druhu, Jenz se
skládá v ruce řečených zástupcu; ona má plniti povinnosti, konati
funkce a služby, jež "jí tento zákon předpisuje, a má vydati pledpisy,
jež jsou nutné, aby ji to umožnily.
75 (f). Dozírati na spolkové reservní banky.
76 (k). Národním bankám, k jich žádosti, uděliti zvláštní dovolení - není-li to v odporu se státním nebo místním právem - ,
abv z8stávaly funkce trustees, vykonavatelu poslednf "úle, správců
jn;ění, a zapisovatelu akcií a dluhopisu v rámci pravidel a pledpisů,
jež sama vydá.
n (l). Jmenovati poradce, znalce, úízence, manipulační a jiné
úřednictvo, jehož je třeba ku vedení její agendy. Všechny platy a
služné nechť stanoví Pl'edem a vyplácí je stejně, jako platy svých
deml. Všichni tito poradci, znalci, zřízenci, manipulační a jiní úředníd
nechť se jmenují bez. ohledu na pl'edpisy zákona ze šestnáctého ledna
roku tisícího osmistého osmdesátého třetího (svazek dvacátý druhý
sbírky zákonu United States Statutes at Large, stránka čtyřstá třetí)
a jeho novell, nebo prováděcích pl'ed~i,sů a naří~en~ ~c němu. ~:esiden~
však, uzná-li za dobré, může tyto znzence zaradltl do klaslflkovane
služby.
78. Čld1tek n. Zřizuje se spolkový poradní sbor, jenž se skládá
z tolika členu, jako je spolkových reservních okresu. Každá spolková
reservní banka zvoliž svou správní radou každoročně ze svého spolkového reservního okresu pro tento sbor jednoho člena, jehož plat a služné
určí se schválením spolkové reservní ra~y příslušr:á správní. ra~a.
Schuze poradního sboru budou se konat! ve Washmgton-u, Dlstnct
of Columbia, nejméně čtyl'ikrát do roka, a svolá-li je spolková reservn~
rada, i častěji. Sbor muže krom~ ře~ených schůzí. dle pot~~by lmn.ay
i jiné schůze ve Washington-u, Dlstnct of ColumbIa, nebo ]lnde, muze
jmenovati svoje úřednictvo a určiti si svuj jednací řád; sbor je jednáni
a usnášení schopný za přítomnosti většiny svých členu. Pro místa,
jež se ve sboru uprázdnila, jmenují náhradníky příslušné reservní
banky; ti zustávají v úřadě po dobu, jež z úředního období jich předchůdcu zbývá.
79. Spolkový poradní sbor může sám o sobě nebo pomocí svých
úředníků: 1. pojednávati přímo se spolkovou reservn! radou o všeobecných poměrech obchodu, 2. konati ústně nebo písemně r?zld~d~
o záležitostech spadajících v pravomoc řečené rady, 3. vyžadatl Sl
zprávy a dávati pokyny ve příčině: diskontních sazeb, rediskontniho
obchodu, výdeje bankovek, poměru v z~l~hách v ~ů~ných okr~se?h,
koupě a prodeje zlata ne~o cenných paplru res~rvm~l1 v~ank~ml, Člll
nosti těchto bank na otevrenem trhu a vseobecnych zalezltostJ reservní
bankovní soustavy.

•
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80. Článek I3. Spolkové reservní banky smějí phjímati od každé

přič~eněné banky, svého, okresu, ~ od Spojen}Tch Států vklady běžn}Tch

penez a to: v zakonnych penezIch (lawful money), bankovkách Národních Bank, spolkových reservních bankovkách, nebo šekách a trattách vysta:rených na solventní· phčleněné banky, splatných a vista;
~e~o, a to Je~ za účelem vyrovnávání platů, smějí phjímati od některé
)lne spolkove reservní banky vklady běžných peněz: 'T zákonn}Tch
penězích, bankovkách Národních Bank, nebo šek ách a trattách vystavených na solventní phčleněné banky a jiné spolkové reservní
banky, splatných a vista.
v 81. Spolkové .reser:,n~ banky smějí diskontovati vlastní (sol a)
sm~nky a tratty, Jsou-ll. mdossovány některou phčleněnou bankou
jejich okresu, zřekla-li se dotyčná banka práva z protestu a vznikly-li
~e skutečných obchodů, t. j. tedy takové vlastní směnky a tratty,
Jež byly vydány nebo vypsány za zemědělskými, průmyslov}Tmi, nebo
obchodními účely, nebo jichž hodnoty bylo aneb bude použito k takovým
účelům; spolková reservní rada však může v duchu tohoto zákona vymeziti a d.efinovati povahu směnky, již prohlásí za přípustnou k diskontu. NIC ~ tomto zákoně nebudiž vykládáno tak, jakoby zákon
vylučoval z dIskontu ·vlastní směnky atratty, jichž podkladem jsou
zemědělské výrobky, nebo jiné statky, tovary a zboží ve skladištích,
avšak tento výměr vylučuje ony vlastní směnky, jichž podkladem
jsou investiční uložení, nebo, jež byly vydány neb vypsány za účelem
držení akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů, neb za účelem
obchodování s týmiž; mezi tyto cenné papíry nespadají však úpisy
nebo pokladniční směnky vlády Spojených Států. Vlastní směnky a
tratty, jež předpisy tohoto paragrafu pNpouštějí k diskontu musí
býti ocj.e dne diskontu splatny nejpozději do devadesáti dnů:' avšak
vlastní .~měvnky a tratty .vypsané nebo vydané za zemědělskými účelý
a ony,)lchz podkladem Je chov dobytka, mohou se diskontovati do
určitého obnosu vymezeného v procentním poměru ke kapitálu
spolkové reservní banky spolkovou reservní radou - i tehdy, jsou-li
splatny alespoň do šesti měsíců.
82. Spolkové reservnÍ banky smějí diskontovati akcepty, jichž
podkladem je dovoz nebo vývoz zboží, jsou-li splatlly ode dne diskontu
n~jpozději do Hí měsíců a jsou-li indossovány alespoň jednou phčle
n~nouvbanl~ou. O~nos akcept~l takto. dis!(Qntov~ných nesmí však nikdy
prevysovatI polovmu splaceneho akclOveho kapItálu areservního fondu
oné banky, pro kterou se rediskontuje.
83. Úhrnný obnos vlastních směnek a tratt, jež spolková reservní
banka s podpisem nebo indossamentem téže osoby, společnosti, firmy
nebo korporace některé bance rediskbntuje, nesmí nikdy pí'evyšovati
10% jejího neztenčeného kapitálu a reservního fondu. Toto omezení
.se yšaknetýče disk.ontu směnek vydaných v· dobré víí'e na podkladě
skutečných hodnot.
.
.

84. Phčleněné banky smějí akceptovati směnky a tratty, jichž
podkladem je dovoz nebo V}TVOZ iboží, jsou-li splatné nejpozději do
šesti měsíců. Banky však nesmí nikdy akceptovati směnky v obnosu
celkově vyšším než obnáší polovina jejich splaceného akciového kapitálu
a reservního fondu.
85. Článek pěttisící dvoustý druhý sbírky zákonů "Revised Statutes" Spojených Států se pozměňuje takto: Národní Banky se nesmějí
nikdy zadlužiti aneb zavázati výše, než obnáší té které doby jejich
skutečně splacený akciový kapitál, neztenčený ztrátami neb jinak.
Do tohoto zákazu však nespadají:
za prvé: Obíhající b3;nkovky,
za druhé: peníze ze vkladů a z inkassa,
za Hetí: směnky nebo tratty, jež banka vydala na vklady ke svému
dobru a na peníze, jež se jí dluhují,
za čtvrté: závazky z dividend a reservních zisků oproti vlastním
akcionářům,

za páté: závazky dle pi'edpisů "spolkového zákona o zálohách".
86. Rediskont směnek domácích i cizích a rediskont akceptů,
pokud tento zákon jej spolkovým reservním bankám dovoluje, podléhá
omezením a restriktivním pí'edpisům, jež spolková reservní rada uzná
za dobré.

87. Člállek I4. Spolkové reservní banky smějí v rámci pravidel
pfedpisů, jež stanoví spolková reservní rada, buď s indossamentem
phčleněné banky nebo i bez něho kupovati na otevfeném trhu, doma
i v cizině, od domácích i od cizích bank, firem, korporací a jednotlivců
a týmž prodávati: kablové poukázky, bankovníakcepty a směnky toho

a

druhu a splatnosti, jak tento zákon pro rediskont vyžaduje.
88. Spolkové reservní banky smějí:
(a) obchodovati ve zlatém kovu a mincích doma i v cizině, poskytovati na zlato půjčky, vyměňovati spolkové reservní bankovky za
zlaté mince, kov, nebo poukázky, uzavírati smlouvy za účelem půjček
ve zlatém kovu nebo mincích a dáti za to, dle poHeby, pí'iměÍ'enou
jistotu, čítajíc v to zástavu úpisů Spojených Států nebo jiných cenných
papírů, které smějí spolkové reservní banky míti.
89. (b) Kupovati a prodávati doma i v cizině dlužní úpisy a směnky
Spojených Států, dále směnky a jiné obligace, jež jsou ode dne koupě
splatny nejdéle do šesti měsíců, a byly vydány vzhledem k budoucím
daním nebo jiným zajištěným pfíjmům některého státu, hrabství,
okresu, politického pododdělení nebo obce v oblasti Spojených Států,
čítajíc v to i zavodňované, drainážní a podobné okresy. Tyto koupě
nechť se Hdí pravidly a pí'edpisy, jež vydá spolková reservní rada.
90. (c) Kupovati od přičleněných bank a prodávati jim buď s indosamentem nebo bez něho směnky, jichž podklad, jak shora stanoveno,
je čistě obchodní.
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91. (d) Stanoviti čas od času diskontní sazby, jež spolková
reservní banka bude čítati za diskont různých druhů směnek. Tyto
diskontní sazby schvaluje a o nich rozhoduje spolková reservní rada
a mají se stanoviti tak, aby se vyhovělo tržbě a obchodu.
92. (e) Otevírati běžné účty u jiných spolkových reservních bank·
za účelem vyrovnáváni platů, se svolením spolkové reservní rady
otevírati a udržovati bankovní účty v cizích zemích, jmenovati korrespondenty a zi'izovati agentury v zemích, kde pro koupi, prodej
a inkasso směnek to bude nejvhodnější; kupovati a prodávati pomocí
těchto korrespondentů a agentur buď s indosamentem nebo bez něho
směnky, které vzešly ze skutečných obchodů, jsou-li splatny nejpozději
do 90 dní a nesou-li podpisy aspoň dvou neb více ručitelů.
93. Člálzek I5. Z rozkazu tajemníka pokladu smějí se uložiti do
spolkových reservních bank peníze, které pokladní úr'ad chová ve
všeobecném pokladu, vyjma pětiprocentní fond ku směně obíhajících
bankovek Národních Bank a fondy, které tento zákon vyhradil směně
spolkových reservních bankovek. Tyto banky, vyzve-li je k tomu
tajemník pokladu, služtež za fiskální agenty Spojených Států. Příjmy
vládní mohou se tam celé nebo částečně ukládati a její výplaty mohou
se díti šeky na tyto vklady.
94. Ver'ejné peníze Filipínských ostrovů, poštovních spoi'itelen
nebo jiných vládních fondů nesmí se ukládati v oblasti Spojených Stáhl
do žádné banky, jež není členem soustavy dle tohoto zákona. Tento
zákon však nijak nebrání tajemníku pokladu, aby používal pi'ičleněných
bank za vldadovny.
95. Čláltek I6; Dovoluje se výdej spolkových reservních bankovek dle volného uvážení spolkové reservní rady a to výlučně za tím
účelem, aby se spolkovým reservním bankám prostl'ednictvim spolkových reservních zástupců uděloval úvěr způsobem, jak se níže stanoví.
Tyto bankovky jsou závazkem Spojených Států a musí se přijímati
všemi Národními a přičleněnými bankami, spolkovými reservnímibankami a dále ph placení daní, cel a jiných ver'ejných dávek. Směňují se
na požádání za zlato u pokladního Madu. Spojených Států v městě
Washingtonu v Distriktu Columbia, a za zlato aneb zákonné peníze
u každé spolkové reservní banky.
96. Každá spolková reservní banka smí se obrátiti ke příslušnému
spolkovému reservnímu zástupci se žádostí, aby jí vydal obnos těchto
zákonem povolených spolkových reservních bankovek, jehoz právě
potřebuje. K této žádosti musí pr'ipojiti nabídku spolkovému reservnímu
zástupci, že složí úhradu ve výši spolkovýcb reservních bankovek,
o něž žádala a jež se jí dle žádosti mají vydati. Tato úhrada skládejž
se z vlastních směnek a tratt, jež dle předpisů článku tl'ináctého tohoto
zákona diskontovala; spolkový reservní zástupce každodenně ohlásí
spolkové reservní radě, kolik spolkových reservních bankovek spolkové
reservní bance, u níž je ověl'en, vydal a kolik jich stáhl zpět. Spolková
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reservní rada smí kdykoli vyzvati spolkovou reservní banku k dodatečné úhradě na zabezpečení spolkových reservních bankovek jí
odevzdaných.
97. Každá spolková reservní banka chovejž zálohu ve zlatě nebo
v zákonných penězích alespoň ve výši třicetipěti procent svých vkladů
a zálohu ve zlatě alespoň ve výši čtyřiceti procent svých spolkových
reservních bankovek v oběhu, pokud je nekryla zlatem nebo zákonnými penězi u spolkového reservního iástupce. Bankovky takto vydané mějtež na přední straně význačné písmeno a seriové číslo, které
spolková reservní rada každé spolkové reservn1 bance přidělí. Dostane-li
některá spolková reservní banka do rukou spolkové reservní bankovky,
vydané jinou spolkovou reservní bankou, nechť je neprodleně vrátí buď
k dobropisu nebo ku směně oné spolkové reservnÍ bance, jež je původně
vydala. Spolková reservní banka nesmí použíti k výplatám bankovek
vydaných jinou spolkovou reservní bankou pod pokutou desíti procent
z nominální hodnoty bankovek takto vydaných. Bankovky předložené
ku směně u pokladního úr'adu Spojených StáHl nechť se směňují ze směn
'ného fondu a vracejí oněm spolkovým reservním bankám, jež je původně
vydaly; dotyčná spolková reservní banka k vyzvání tajemníka pokladu
nechť dá směnnému fondu náhradu v zákonných penězích, aneb, smě
nil-li vrchní pokladník ony bankovky ve zlatě aneb zlatých poukázkách,
nechť dá náhradu ve zlatě aneb zlatých poukázkách; a to v té výši,
jak uzná tajemník pokladu za dobré. Každá spolková reservuí banka
nechť udržuje, pokud má spolkové reservní bankovky v oběhu, u vrchního pokladníka 1) obnos ve zlatě, dle náhledu tajemníkova potl'ebnJ'r
k uhrazení všech směn, jež má vrchní pokladník provésti. Pokladní
úřad může spolkové reservní bankovky, jež ho dojdou za jiným účelem
než za směnou, směniti za zlato ze směnného fondu, jenž se dalšími
pr'edpisy zřizuje a vrátiti je reservnÍ bance, která je púvodně vydala,
aneb múže je vrátiti téže bance, aby je připsala k dobru Spojených
Státú.
Spolkové reservní bankovky, které se nehodí pro oběh, mají spolkoví
reservní zástupci odevzdati Comptrollerovi oběživa, aby je zničil.
98. Spolková reservní rada nechť nařídí, aby každá spolková reservní banka udržovala v pokladním úl"adě Spojených Států obnos ve
zlatě, dle mínění tajemníka pokladu postačující ku směně spolkových
reservních bankovek, jež se jí vydaly, a to alespoň pět procent dotyčného
obnosu. Toto depositum ve zlatě bude se však započítávati do čtyřiceti
procentní zlatové reservy, která shora byla předepsána. Reservní rada
múže prostřednictvím spolkového reservního zástupce v celku nebo
1) H a u ser: ve svém překladu zákona, c. d. str. 85. nečini rozdílu
mezi vrchnim pokladnikem Spoj. Státú (Treasurer) a tajemnikem pokladu
(Secretery of the Treasul'y) uživaje p,tnšálně výrazu "Schatzsekretar"
pro oba.
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částečně žádosti spolkové reservní banky za spolkové reservní bankovky vyhověti, nebo ji zamítnouti. Vyhoví-li jí však, nechť odevzdá
spolkové reservní bankovky švým dotyčným spolkovým reservním
zástupcem bance, jež o ně žádala, a jich obnos nechť téže bance phpíše
k tíži; banka z nich pak bude platiti úrok, jejž určí spolková reservní
tada; okamžikem, kdy se spolkové reservní bankovky některé bance
takto vydají, tVOl'í tyto bankovky i ony, jež dotyčná spolková reservní
banka vydala dle článku osmnáctého tohoto zákona na základě úhrady
dvouprocentními dlužními úpisy vlády Spojenýcb Států, první hypotéku
na veškerých aktivech dotyčné banky. .
99. Každá spolková reservní banka smí kdykoli snížiti svuJ závazek z oběhu spolkových reservních bankovek tím, že složí u spolkového reservního zástupce buď svoje spolkové reservní bankovky,
nebo zlato, zlaté poukázky nebo zákonné peníze Spojených Států.
Spolkové reservní bankovky takto složené nesmí se znovu vydati leda
vyhoví-li se podmínkám původního výdeje.
'
,
HlO. Spolkový reservní zástupce nechť chová toto zlato, zlaté
pou!(á~ky neb zákonné peníze, jež mu reservní banka, v jejíž správnÍ.
rade Je členem; nabídla, výlučně pro směnu obíhajících spolkových
reservních bankovek. K vyzvání tajemníka pokladu požádá spolková
reservní rada spolkového reservního zástupce, aby pí'edal pokladnímu
Madu Spojených Stáhl z onoho zlata tolik, kolik bude tí'eba v)rlučně
ku směně těchto bankovek.
lO~~ Se svol;ním sp~lkového r~servního zástupce a dle předpisú,
Jez :yd~ spolkova ~'::ervn!. rada, smějí spolkové reservní banky libovolně
vyblratl llhradu, JIz slozIly u spolkového reservního zástupce k za?,ezpečení svých spolkových reservních bankovek, nahradí-li ji současně
JInou podobnou úhradou ve stejné výši.
102. Aby se opathly pro oběh vhodné bankovky jako spolkové
reservní bankovky, dá Comptroller oběživa dle návodů tajemníka
pokladu. r)7ti desky a razítka tak, aby je ochránil pí'ed padělky a podvo~nýml změnami a dá z nich tisknouti a očíslovati bankovky v appomtech o 5, 10,20,50 a 100 dollarech cllepoUeby spolkových reservnich
p~nk .. ~ formě ba?kovek a jich obsahu rozhoduje tajemník pokladu dle
~redplsu tohoto zakona; buďtež však opatí'eny v}7značn}7mi čísly jednotlIvých spolkových reservních bank, jež je vydaly.
103. Když bankovky jsou hotovy, mají se složiti v pokladním
úí'~d~vnebo v oné, subtr:asu~'Y'. n~bo m~ncovně Spojených Stáhl; jež jest
neJbhze o?chodmm;l PUSOblstI te ldere spolkové reservní banky a mají
se chovatI pohotove pro tyto banky, až Comptroller oběživa, jak tímto
zákonem bylo stanoveno, naí'ídí, aby se jim vydaly.
_..
., .
104. Desky a razítka, jež Comptroller oběživa pro tisk těchto
~ankoy:k opam, zůstanou pod jeho dozorem a dohledem; nutné výlohy,
Jež vzejdou pH provádění zákonů, týkajících se těchto bankovek, a
všechny ostatní výlohy souvisící s jejich v)7dejem a stahovánÍin budou
•

v
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platiti spolkové reservní banky, a spolková reservnÍ rada nechť ve
svých odhadech pHspěvků, jež od spolkových reservních bank míní
vybírati, též zahrne ob11os k uhrazení zmíněných výloh.
105. Prohlížení desk, razítek, matric atd. pro bankovky Národních
Bank a pí'edpisy k témuž se vztahující, dle článk{l pěttisícího stého
sedmdesátého čtvrtého sbírky zákonú "Revised Statutes", rozšihljí se
také na bankovky tímto zákonem vytvoí'ené. ',.
106. Pro účely tohoto zákona smí se - dle volného uvážení tajemníkova - použíti všech peněz, které dHve byly ze ,r~eobecného fondu
pokladního {lÍ'adu poukázátw pro rytí desk a razítek pro koupi zvláštního papíru a pro uhrazení ;v.šech jiných výdajů, jež souvisí s tiskem
bankovek Národních Bank anebo s tiskem bankovek, vytvoí'en)7ch
zákonem z třicátého května roku tisícího devítistého osmého, a dále
se smí použíti každého zvláštního papíru, kter}7 snad ještě bude v zásobě v době phjetí tohoto zákona; kdyby peníze posud poukázané
nestačily ku uhrazení poUeb tohoto zákona a ku uhrazení výloh za
bankovky, phpuštěné stávajícími již zákony, dovoluje se tajemníkovi,
. aUy použil ku obstarání zmíněných bankovek kterýchkoli peněz pokladničního Maclu, jež nemají doposavad jiného určení. Avšak nic v tomto
článku nebudiž vykládáno tak, jakoby Národní Banky anebo spolkové
reservní banky se sprošťovaly závazku nahraditi Spojeným Státúm
všechny výlohy vzešlé z tisku a výdeje bankovek.
'
107. Spolková reservní banky budou od phčleněných bank nebo
od spolkových reservních bank phjímati jako vklady: šeky a tratty
vydané na své vkladatele a rovněž šeky a tratty - zadává-li je některá
spolková reservní banka - vydané od vkladatelú některé jiné spolkové reservní banky nebo přičleněné banky na vlastní jejich pohledávky
v dotyčné reservní bance nebo přičleněné bance. Nic v tomto zákoně
nebndiž vykládáno tak, jakoby phčleněné bance se zakazovalo, aby svým
zákazníkům nečítala skutečných výloh, jež jí vzejdou z inkassa anebo
ze zasílání peněz nebo z provedeného vyrovnání. Spolková reservní rada
má nal:-ízením stanoviti výlohy, které smějí pÍ'ičleněné banky čítati
svým zákazníkúm za vyrovnání šekú spolkovou reservní bankou a výlohy, jež smí čítati spolková reservní banka za služby odúčtovacÍ anebo
inkas sní.
108. Spolková reservní rada musí čas od času stanoviti a vyhlásiti
pi'edpisy upravující pí'evody peněz mezi spolkovými reservními bankami
a jich filiálkami a výlohy za to; ona smí. dle libosti zastávati též funkce
clearing-housu pro spolkové reservní banky, anebo může tyto funkce
svěhti některé spolkové reservní bance; konečně múže také jednotlivým reservním bankám naříditi, aby zastávaly funkce clearing-housu
pro své pl'ičleněné banky.
109. Článek 17. Předpisy článku pěttisícího stého' padesátého devátého sbírky zákonů "Revised Statutes" Spojených Státú 'a článek
čtvrtý zákona i dvacátého června roku tisícího osmistého sedmdesátého
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čtvrtého a článek osmý zákona z dvanáctého července roku tisícího
osmistého osmdesátého druhého a 'všechny předpisy stávajících zákonů
pokud vyžadují, aby Národní Banky odevzdaly vrchnímu pokladníkovi
Spojených Států pl'edepsaný obnos zapsaných (registered) dlužních
úpi:ů, ,Spojených Států, dříve než se jim dovolí zahájiti činnost, se
zrusup,
HO. Čld1tek 18, Dva roky po plijetí tohoto zákona a kdykoli potom
během dvaceti let může každá pl'ičleněná banka, jež si přeje stáhnouti
z oběhu všechny své bankovky nebo jich část, zaslati vrchnímu
pokladníkovi Spojených Států žádost, aby na její účet prodal úpisy
Spojených Států - uhražující bankovky, jež chce vzíti z oběhu a to v jich nominální hodnotě s pí'íslušnými úroky.
HI. Vrchní pokladník opaUí ke konci každého čtvrtletního období
spolkové reservní radě soupis těchto žádostí a spolková reservní rada
dle svého uvážení naÍ'Ídí spolkovým reservním bankám, aby odkoupily
tyto dlužní úpisy Národním bankám, jež zaslaly své žádosti vrchnímu
pokladníkovi nejpozději do deseti dní pí'ed uplynutím čtvrtletního
období, pro které spolková reservní rada tuto koupi chce nahditi,
H2. Avšak spolkové reservní banky nesmí takových dlužních
úpisů kupovati ročně více, než za dvacet' pět milionů dollarů; v tomto
obnose jsou již zahrnuty též úpisy získané spolkovou reservní bankou
na základě článku čtvrtého tohoto zákona; pí'edpokládá se též, že
spolková reservní rada přidělí každé spolkové reservní bance tyto dluhopisy v témž poměru, jako se má kapitál a reservní fond dotyčné banky
ke kapitálu a reservním fondům všech spolkových reservních bank
dohromady.
HS. Jakmile vrchní pokladník sdělí s phčleněnou bankou, kolik
dluhopisů p~'odal na její účet, musí ona písemně postoupiti a převésti
tyto dluhOPISY na spolkovou reservní banku, jež je koupila; tato pak
složí kupní cenu těchto dluhopisů v zákonných penězích u vrchního
pokladníka Spojených Států, jenž vyplatí pl'ičleněné bance, prodavší
řečené dluhopisy, co zbude po odečtení obnosu potl'ebného ku směně
bankovek jimi uhrazených. Tyto bankovky se mají směniti a potom
zničiti a vzíti na vždy z oběhu.
H4. Spolkové reservní banky, koupivší tyto dlužní úpisy, smějí
do jich nominální hodnoty vydávati bankovky.
H5. Složí-li spolková reservní banka u vrchního pokladníka Spojených Států buď dluhopisy takto koupené, nebo kterékoli dluhopisy
s výsadou výdeje, jež získala dle článku čtvrtého tohoto zákona a provede-li toto složení způsobem pí'edepsanym stávajícími záko~y, smí
obdržeti od Comptrollera oběživa blankety bankovek, zapsané a opatřené pod~isy, jak zákon vyžaduje, v nominální hodnotě dluhopisů, jež
takto složIla. Tyto bankovky jsou závazkem oné spolkové reservní
banky, jež si je opaUila; jich formu stanoví tajemník pokladu a jsou
téhož znění a téže platnosti, jako stávající zákon nařizuje pro bankovky
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Národních Bank. Jich výdej a stahování děje se za stejných podmínek
a předpokladll jako u bankovek Národních Bank, vyjma, že spolková
reservní banka nemusí se ph jich výdeji obmezovati na výši svého akciového kapitálu,
HG. K žádosti kterékoliv spolkové reservní banky, schválí-li ji spolková reservní rada, 'smí tajemník pokladu výměnou za dvouprocentní zlatové dluhopisy Spojených Států s výdejní výsadou, nejsou-li za ně v oběhu
bankovky, vydati jednoroční zlatové poukázky Spojených Států ~ez
výsady výdejní, a to nejvýše do poloviny dvouprocentních dluhop~sů
k výměně nabídnutých, a smí dále vydati tl'íprocentní zlatové dluhopISY
splatné po tl'iceti letech bez výsady výdejní za ostatek dvouprocentních
dluhopisů nabídnutých; spolková reservní banka, jež tyto jednoroční
zlaté poukázky pl'ijímá, musí se však v době výměny tajemníkovi pokladu smluvně zavázati, že PIj splatnosti těchto jednoročních poukázek
na jeho pl'ání zakoupí ve zlatě tytéž poukázky v téže výši, jako
obdržela výměnou za ony dluhopisy, a že ph každé další splatnosti
těchto poukázek, jež takto zakoupila, koupí od Spojených Států takový
obnos jednoročních poukázek, jaký jí tajemník nabídne, ne však vyšší,
než obnos po prvé jí výměnou za dvouprocentní zlatové dluhopisy
Spojených Států pí'enechaný., Tento závazek kupovati ph splatnosti
í'ečené poukázky zůstane v platnosti nejdéle po ti'icet let.
Ul'. Ku provedení této zamýšlené záměny smí tajemník pokladu,
dle svého uvážení vydati pokladniční poukázky al pari, buď s kuponem, nebo jako zapsaný dluh, v kusech stodollarových aneb jich
násobcích, zúročitelné ti'emi procenty, jež se platí čtvrtletně; tyto
pokladniční poukázky jsou splatny ve zlatě nynější mincovní hodnoty
nejpozději do roka ode dne výdeje a sprošťují se co do kapitálu i úrokú
všech daní i poplatků Spojených Států, vyjma ony, jež zavedl tento
zákon, a dále se sprošťují všelikých daní státních, obecních i místní~h.
Za týmž účelem smí tajemník pokladu vydati zlatové dlužní ÚpIsy
Spojených Států al pari, zúročitelné třemi procenty, splatné po třicet~
letech ode dne výdeje; tyto dluhopisy jsou téhož znění a téže platnostI
a vydávají se za týchž podmínek a pí'edpokladů jako tříprocentní
dluhopisy Spojených Států bez výdejní výsady, j~ž jsou nyní v ,o~ě~~:
HS. K žádosti kterékoli spolkové reserVl1l banky, schvalí-h Jl
spolková reservní rada, smí tajemník vydati al pad tyto ti'íprocentní
dluhopisy výměnou za jednoroční zlatové pokladniční poukázky, jež
zavedl tento zákon.
H9. Čldnek 19, Vklady denně splatnými dle tohoto zákona vyrozumívají se vklady splatné do tl'iceti dnů a vklady na čas vyrozumívají
se vklady splatné po ti'iceti dnech a dále spohtemí knížky a potvrzenky
vkladové, jež nutno vypověděti alespoň třicet dnů před splacením.
120. Jakmile tajemník pokladu Medně ohlásí ve formě, jíž sám volí,
úízení spolkové reservní rady v některém okresu, musí si každá pl'ičle
něná banka pol'íditi a musí chovati tyto zálohy:
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121. (a) Banka, která se nenalézá "v reservnÍm nebo v centrálním
reservnÍm městě" - ve smyslu nynějšího nebo pozdějšího zákona chová a udržuje zálohy dvanácti procent celkových svých vkladú denně
splatných a pěti procent svých vldadú na čas takto:
Ve svých pokladnách po dobu tÍ'iceti šesti měsícú od i'ečeného
dne pět dvanáctin z toho a potom trvale čtyi'i dvanáctiny.
Ve spolkové reservnÍ bance svého okresu po dobu dvanácti měsícú
od í'ečeného data dvě dvanáctiny a za každých dalších šest měsícú
o jednu dvanáctinu více, až uloží takto pět dvanáctin, které se budou
trvale vyžadovati.
Po dobu tÍ'iceti šesti měsícú od i'ečeného data múže chovati ostatek
záloh ve vlastních pokladnách nebo u spolkové reservní banky nebo
u Národních Bank v "reservních nebo centrálních reservních městech",
ve smyslu stávajícího zákona.
Po thceti šesti měsících nechť chová zálohy - mimo ty, jež, jak
se shora pravilo, musÍ, chovati u sebe a u spolkové reservnÍ banky dle libosti buď ve svých vlastních pokladnách, nebo v pokladnách
spolkové reservrií banky, nebo na obou místech.
městě- ve smyslu nynějšího nebo
zákona - nechť chová a udržuje zálohy patnácti procent
celkových svých v kladú denně splatných a pěti procent svých vkladú
na čas, takto:
Ve svých pokladnách po dobu tí'iceti šesti měsícú od í'ečeného dne
šest patnáctin z toho a potom trvale pět patnáctin.
Ve spolkové reservnÍ bance svého okresu po dobu dvanácti měsícú
od i'ečeného data nejméně Hi patnáctiny a za každých dalších šest
mědcú o jednu patnáctinu více, až uloží takto šest patnáctin, jež se
budou trvale vyžadovati.
Po dobu třiceti šesti· měsícú od í'ečeného data múže chovati
ostatek reserv ve vlastních pokladnách nebo u spolkové reservní banky
nebo u Národních Bank v reservních nebo v centrálních reservních
městech ve smyslu stávajícího zákona
Po thceti šesti měsících nechť chová zálohy - mimo ty, jež, jak
se shora pravilo, musí trvale chovati u sebe a u spolkové reservní banky
- dle libosti buď ve svých vlastních pokladnách, nebo pokladnách
spolkové reservní banky, nebo na obou místech.

122. (b) Banka v reservním

pozdějšího

123. (c) Banka v centrálním reservním městě- ve smyslu nyněj
šího nebo pozdějšího zákona - nechť chová a udržuje zálohu osmnácti
procent celkových svých vkladú denně splatných a pěti procent svých
vkladú na čas, takto:
Ve svých pokladnách šest osmnáctin z toho.
Ve spolkové reservní bance sedm osmnáctin.
Ostatek řečených záloh nechť chová dle libosti buď ve vlastních
pokladnách, nebo v pokladnách spolkové reservní banil::J.

124. Každá spolková reservní banka smí bráti od pi-ičleněných
bank za zálohy směnky - pokud jsou dle článku čtrnáctého pí'ípustny,
řádně indossovány a pokud je banka považuje za přijatelny - avšak
nejvýše do jedné poloviny povinné splátky.
125. Musí-li některá Státní Banka nebo trustová společnost dle
zákona svého státu chovati zálohy buď u sebe, nebo u některé jiné Státní
Banky, nebo u trustové společnosti, je na tyto reservní vklady, jež dotyčná
Státní Banka nebo trustová společnost chová, dle tohoto článku nahlížeti tak, jako kdyby byly reservními vklady v Národní Bance města
reservního aneb centrálního reservního; tento zákonný pi'edpoklad trvá
po dobu tU let od chvíle, kdy tajemník pokladu úí'edně prohlásil spolkovou reservní banku za úízenu pro okres, v němž se ona Státní Banka
nebo trustová společnost nalézá.
Nehledíc však k tomuto předpisu, nesmí žádná phčleněná banka
chovati u nečlena vkladú nad deset procent svého splaceného kapitálu
a reservního fondu. Též nesmí sprosHedkovati u spolkové reservní
banky pro nečlena diskontování směnek dle předpisú tohoto zákona,
pokud spolková reservní rada nedá svého svolení.
126. Pl'ičleněná banka múže o záloze, již chová u spolkové reservní
banky, vyhoví-li pí'edpisúm a trestním ustanovením vydaným spolkovou
reservní radou, disponovati šeky a zálohu vybírati, aby tím vyhověla
svým závazkúm, avšak nesmí poskytovati nových pújček, ani vypláceti
dividend, jestliže a pokud celou zákonem vyžadovanou zálohu zcela
nedoplní.
127. Pí'i vyměí'ování výše záloh, již tento zákon vyžaduje, je bráti za
základ vkladú, za něž je Heba zálohy chovati, čist)T rozdíl mezi obnosem,
jenž se dluhuje jin)7m bankám a jejž dluhují jiné banky. Salda v reservní ch bankách znějící k dobru pl'ičleněných bank čítají se v rozsahu
v zákoně stanoveném do záloh.
128. Národní Banky, které se nalézají na Aljašce nebo mimo
území Spojených Státú, nemusí se státi členy soustavy; v tomto případě
však musí chovati zálohy dle stávajících zákonú a vyhověti všem pi'edpisúm sem spadajícím, anebo mohou, vyjma banky na Filipínských
Ostrovech, se svolením spolkové reservní rady státi se pl'ičleněnými
bankami v některém reservním okresu; v tom případě musí pí'evzíti
akcie a chovati zálohy dle tohoto zákona a vyhověti i všem ostatním
jeho pi'edpisúm.

129. ťi:inek 20. Článek druhý a Hetí zákona ze dvacátého června
roku tisícího osmistého sedmdesátého čtvrtého, zvaný "zákon, jenž
stanoví výši oběhu státovek, nařizuje nové rozdílení bankovek Národních Bank a slouží ještě jiným účelúm", se zrušují, pokud dovolují,
aby fond, který skládají Národní Banky u vrchního pokladníka Spojených Státú ku směně SV)7ch bankovek, se čítal za část jejich zákonné
reservy ve smyslu zmíněného zákona. Žádná Národní Banka nesmí
Loevenstein: Cedulové bankovnictvl americké.
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po phjetí tohoto zákona započítávati tento pětiprocentní fQnd do své
zákonné zálohy.
130. Čláttek 2I. Článek pěttisící dvousty a čtyhcátý sbírky zákonú
"Revised Stfitutes Spojených Státú" se pozměňuje takto:
Comptroller oběživa jmenuje Se schválením tajemníka pokladu
revisory, kteří zrevidují nejméně dvakráte v každém kalendář'ním roce
a bude-li tř-eba, i častěji, každou phčleněnou banku. Spolková reservní
rada však se múže pro Státní Banky a trustové společnosti spokojiti
revisemi, jež provádějí státní Mady; smí také kdykoli naříditi provedení
zvláštní revise u Státních Bank a trustových společností, jež jsou
akcionáh některé spolkové reservní banky. Revisor revidující některou
Národní banku anebo jinou phčleněnou banku múže konati dúkladné
šetř-ení o všech jejích záležitostech a může za tím účelem ukládati př'ísahy
a vyšeHovati pod př'ísahou kohokoli z jejích Medníků a zástupců;
na to nechť podá úplnou a podrobnou zprávu Comptrollerovi oběživa
o stavu dotyčné banky.
131. Spolková reservní rada určí k návrhu Comptrollera oběživa
pevné platy všem revisorům a podá o tom zprávu kongressu. Výlohy
spojené s revisemi tímto zákonem zavedenými vybírají se Comptrollerem oběživa od revidovan}Tch bank v poměru k aktivům a celkovým
zdrojům, jež v době revisí jednotlivé banky mají.
132, Každá spolková reservní banka může se schválením spolkového
reservního zástupce nebo spolkové reservní rady zavésti kromě revisí,
jež provádí a řídí Comptroller oběživa, ještě zvláštní revise phčleněných
bank ve svém okresu. Výlohy těchto revisí nese revidovaná banka; dlužno
je prováděti tak, aby poučily spolkovou reservní banku o stavu jejích
phčleněných bank a o rozsahu úvěru, jež poskytují. Spolková reservní
banka nechť opaUí kdykoli spolkové reservní radě o stavu každé
př'ičleněné~ banky svého okresu zprávu, již si ona př'eje,
133, Zádná banka nepodléhá jiným revisím, než těm, jež povolil
zákon, jež př'ísluší soudním dvorům a jež koná a ř'ídí, či konal a řídil
kongress, nebo jedna z jeho sněmoven, nebo některý výbor ř'ádně
k tomu oprávněný kongressem nebo jednou z jeho sněmoven.
.34. Spolková reservní rada má aspoň jednou ročně naříditi revisi
každé spolkové reservní banky a na společnou žádost deseti phčleněných
bank má nal'íditi zvláštní revisi dotyčné spolkové reservní banky a vyžádati si zprávu o jejím stavu.

135. Čláttek 22. Phčleněné banky, jich úř'edníci, členové správní
rady, nebo zřízenci nesmějí v budoucnosti poskytovati žádných půjček,
ani dávati žádných odměn bankovnímu revisoru. Každý bankovní
úř'edník, člen správní rady nebo zř'ízenec, kter)T se proti tomu prohř'eší,
dopustí se př'ečinu a potrestá se vězením až do jednoho roku, nebo
pokutou až do 5.000 dollarů, nebo obojím; též se smí nad to pokutovati
až do výše půjčky nebo odměny, již poskytl. Revisor, jenž phjme půjčku
nebo odměnu od banky jím revidované aneb od jejího úl'edníka, člena
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správní rady, nebo zřízence, dopustí se přečinu a potrestá se vězer:~m
až do jednoho roku, anebo pokutou až do 5000 dollarů, aneb obo]lm
a smí s'e nad to pokutovati dále až. do výše, púj,čl~y nebo, odměn!,
již obdržel, a ztrácí pro vždy ZPÚSObllost zastavat! urad rev}s~ra Narodních Bank. Revisor Národních Bank nesmí, v pokud zastava .t~~to
úřad, konati žádné jiné úplatné služby pro nekterou banku, JeJlho
úředníka člena správní rady, aneb zřízence.
136.' Úr'edník, člen správní rady, zřízenec, aneb plnomocník při
členěné banky nesmí ani dostati, ani přijmouti, ať přímo či nepřímo!
žádné dávky, provise, daru nebo jiné ~dmě~y z~ něja:c.ou transakc~
nebo obchod bankovní, nebo v souvIslost! s tnu, vyjma obvykle
služné, jež dostávají Medníci a zi'ízenci přičleněných bank, odmeny,
již dostávají jich členové správní rady, a přiměřené náhrady> kterou
těmto úředníkům členům správní rady a zřízencům poskytUje banka
za jich služby. Revisor, ať vel'ejný či soukromý, nesmí nikomu, leda
řádným úředníkům dotyčné bar:ky, vyzraditi jn;~n dlužník,ů :při~leněn~ch
bank a povahy zástavy, jež IcrYJe poskytnuté pUJčky, nema-h vyslovneho
písemného dovolení Comptrollera oběživa nebo správní rady dotyč~é
banky, vyjma, nařídí-li to l'ádný pl'íslušný soud, nebo kongress SpoJených Států, nebo jedna z jeho sněmoven, nebo některý výbor k?r:gressen~
anebo jednou z jeho sněmoven řádně oprávněný. Osoba, Jez pOruŠI
některý předpis tohoto článku, potrestá se pol~utou až do 5000 dollarů,
nebo vězením až do jednoho roku, ~ebo oboJ!m.
,., ,
,
131. Tyto pl'edpisy, pokud neJsou obsazeny ve stava]lclch zakonech, vstupují v platnost teprve šedesát dní po plijetí tohoto zákona.

138. Čláttek 23. Akcionál'i Národní Banky ručí osobně za všechny
smlouvy dluhy a závazky banky a to každý do nominální hodnoty
svých al~cií kromě obnosu, jejž d~ těchto akcií in~estov.al. Akc~0t;,áh
Národní Banky, ktel'í svoje akcie zcizili, nebo zapsalI (regIstrovali) ]lch
zcizení během šedesáti dnú pr'ed zastavením platů dotyčné banky, nebo
kteH tak učinili s vědomím, že úpadek nastane, ručí ve stejném roz~fl;~u,
jako kdyby nebyli provedli dotyčného zcizení, a to potud, pok~d JeJlc~
právní nástupce řečených závazkú nesplní. Avšak tento pre~pls ~esml
se tak vykládati, jakoby se nějak dotýkal regressního prava techto
akcionářů proti osobám, na jichž jména tyto akcie v době úpadku
byly zapsány.
139. Článek 24. Národní Banka, která se nenalézá v některém
centrálním reservním městě, smí poskytovati půjčky na obdělané,
nezatížené zeměděl~ké pozemky, pokud se nacházejí v j.ejí~ spolkové~l
reservním okresu; tato půjčka smí se však poskytnout! neJdele .na let
let a nejvýše do padesáti procent skutečné hodnoty pozemku, Jen.z se
nabízí do zástavy. Takové banky smějí poskytnouti tyto zápŮjčky
celkem do dvaceti pěti procent svého kapitálu a reservního fondu,
nebo do jedné třetiny svých vkladů na čas; smějí však i na dále při
jímati vklady na čas a platiti z nich úroky.
22*
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140. Spolková reservní rada může občas doplňovati seznam měst,
ve kterých Národní Banky nesmějí zpusobem, tímto článkem pJ:'eélepsaným, poskytovati pujček na hypotéky.
141. Čldltek 25. Národní bankovní sdružení, jež má kapitál s reservním fondem alespoň o 1,000.000 dollarů, smí podati ke spolkové reservní
radě, za podmínek a pJ:'edpisů jí vydaných, žádo~t o dovolení. zřizovati
v cizích zemích a v ochranných územích Spojených Státu filiálky, jež
mají sloužiti povzbuzení zahraničního obchodu Spojených Států a býti
k vyzvání jich (Spoj. St.) fiskálními zástupci. Nechť banka v této žádosti
uvádí kromě svého jména a kapitálu též místo nebo místa, kde zamýšlené
bankovní obchody míní prováděti a výši kapitálu, jejž určila pro svůj
zahraniční obchod. Spolková reservní rada smí této žádosti vyhověti
nebo ji odmítnouti, Iiestačí-li dle jejího úsudku obnos, jejž banka
míní svému zahraničnímu obchodu věnovati, nebo jeví-li se z jiných
duvodů vyhovění této žádosti nemístným.
14~. Národní bankovní sdružení, které obdrží povolení ku zřizování
zahraničních filiálek, musí k žádosti Comptrolleraoběživa podati mu
kdykoli zprávu o stavu těchto filiálek a spolková reservní rada může
naJ:'íditi zvláštní jich revise tehdy, kdy uzná za dobré. Národní bankovní
sdružení nechť vede účty každé zahraniční filiálky odděleně od účtú
svých ostatních zahraničních filiálek a od účtu matdského ústavu,
a nechť zanese koncem každého finančního období do své hlavní knihy
zisk nebo ztrátu každé filiálky jako zvláštní položku.
143. Člá11ek 26. Všechny zákonné pJ:'edpisy se odvolávají, pokud,
a to, jen pokud odporují pJ:'edpisům tohoto zákona anebo se jimi pJ:'ímo
ruší; avšak nic v tomto zákoně nesmí se tak vyldádati, jako by se
rušily pJ:'edpisy o paritě měny anebo předpisy, jež obsahuje zákon
phjatý čtrnáctého bJ:'ezna roku tisícího devíti stého, a nazvaný "Zákon,
jenž má vymeziti a určiti měnovou jednotku, udržovati všechny druhy
peněz, jež Spojené Státy vydávají nebo razí, v rovnocennosti, stanoviti
splácení veřejného dluhu a sloužiti ještě jiným účelům"; tajemník
pokladu smí, aby udržel tuto rovnocennost rúzných druhů peněz a posílil zlatou zálohu, vypůjčovati si zlato a zastavovati k tomu cíli dluhopisy Spojených Států, povolené článkem druhým J:'ečeného zákona,
a jednoroční zlaté poukázky zúročitelné nejvýše Uemi procenty, nebo
dle poUeby dokonce je i prodávati, aby obdržel zlato. Když pak
hotovost pokladního úřadu k tomu opravňuje, smí tyto dluhopisy
a poukázky kupovati a z oběhu stahovati.
144. Čldltek 27. Platnost předpisu zákona z tl'icátého května roku
tisícího devítistého osmého, jež dovolují zl'izovati "Národní sdružení
za účelem oběživa" ("National Currency Associations"), dovolují výdej
dodatečného oběživa Národních Bank a zJ:'izují výbor "National Monetary Commission", a jež dle onoho zákona pozbývají platnosti třicá
tého června roku tisícího devítistého čtrnáctého, prodlužuje se do
Uicátého června roku tisícího devítistého patnáctého. Články pěttisící
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stý padesátý tl'etí, pěttisící stý sedmdesátý druhý, pěttisící stý devadesátý první a pěttisící dvoustý čtrnáctý sbírky zákonú "Revised
Statutes Spojených Států", které pozměnil zákon z thcátého května
roku tisícího devítistého osmého uzákoňují se opět se zněním, jako
měly pJ:'ed tl'icátým květnem roku tisícího devítistého osmého, pokud
tento zákon nezavádí některých zlepšení a změn. Pozměňují se však
sazby daňové stanovené článkem devátým zákona, o němž v tomto
článku hned z počátku byla J:'eč, takže dotyčný odstavec, jenž o nich
mluví, bude zníti takto: Národní Bankovní sdružení, jichž bankovky
v oběhu jsou uhrazeny jinak než dluhopisy Spojených Států, budou
v prvních Uech měsících platiti tříprocentní daň z prúměrného obnosu
oněch svých bankovek, které jsou uhrazeny těmito jinými dluhopisy,
a potom za každý měsíc daň o půl procenta vyšší, až se docílí daně
šestiprocentní, a po té budou platiti tuto šestiprocentní daň z prúměr
ného obnosu těchto svých bankovek po celou dobu jich oběhu.
145. Čldnek 28. Článek pěttisící stý čtyl'icátý Uetí sbírky zákonů
"Revised Statutes" se pozměňuje a znovu se uzákoňuje s tímto zněním:
Každá banka, zJ:'Ízená dle tohoto zákona, múže, usnesli-li se o tom
akcionáh mající aspoň dvě třetiny akciového kapitálu, snížiti svuj
kapitál na jakýkoliv obnos, ne však nižší, než tento zákon pro založení
banky vyžaduje. Žádné snížení se však nedovoluje, které by kapitál
sdružení zmenšilo pod obnos nutný pro její oběh bankovek a žádné
snížení nesmí se provésti, dokud obnos zamýšleného snížení se neohlásí
Comptrollerovi oběživa a dokud Comptroller oběživa a spolková reservní
rada nebo - než spolková reservní rada se zl'ídí - organisační výbor
nedá svého svolení.
146. Čldlrek 29. Prohlásí-li některJ'T J:'ádný soud nějakou doložku,
větu, paragraf, nebo část tohoto zákona z nějakého důvodu za neplatnou,
nevztahuje se tento rozsudek na zbývající část tohoto zákona a nečiní
ji neplatnou, nýbrž jeho účinnost se omezuje na dodatek, větu, paragraf,
nebo část zákona, které se pÍÍmo dotýká spor, v němž se tento rozsudek vydává.
147. GYdllek 30. Výslovně se vyhrazuje právo zlepšiti, pozměniti
nebo odvolati tento zákon.
148. Schváleno presidentem.

W oodrow W ilson m. p.
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